
 

OBSERVAÇÃO: Senhores pais ou responsáveis, os alunos deverão copiar e resolver os 

conteúdos no caderno. Quem tiver impressora poderá imprimir as atividades, sendo assim, não 

haverá a necessidade de copiar os conteúdos, somente resolvê-los e colar a folha no caderno. 

Não se esqueça de colocar no caderno a data em que as atividades foram realizadas. 

 

DATA  27/ 04/ 2020  (2ª Feira)                                                                                          8º ANO                                                                                                 

COMPONENTE  CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Leia com atenção os enunciados das atividades propostas.  

1.  Complete com ONDE ou AONDE: 

 

 

a)__________essas medidas do governo vão nos levar? 

b) Não entendo __________ ele estava com a cabeça. 

c) De __________ você está falando? 

d) ________________ querem chegar com essas atitudes? 

e)  _____________ coloquei meus sapatos? 

f) Não sei ____________ ir. 

g)____________ está seu orgulho? 

h)  Irá _________ quer que eu vá. 

i) ___________ ele foi assim tão cedo? 

j) Não sei ___________ me apresentar, nem a quem me dirigir. 

 

2. Complete as frases a seguir com MAL (bem) ou MAU (bom): 

a) Ele teve um _______ dia, por isso dormiu _______. 

b) Márcia foi ________ na prova. 

c) A batalha entre o bem e o ________ jamais terá fim. 

d) O _______ elemento foi levado pela polícia. 

e) O chefe está de _______ humor; acho que está de _______ com a vida. 

f) Você só quer o nosso _________. 

g) Esse menino é um _______ exemplo para a turma. 

Lembre-se: Aonde – usado com verbos que indicam movimento. 

 



 

h) Suas alunas leem muito _______. 

3. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas (escritas) corretamente: 

a) expontâneo, vaso, piscina                        b) heroico, obsessão, vazilha 

c) gorjeta, pesquisa, franqueza                    d) tragetória, laranjeira, análise 

 

4. Lembre-se: MAS = porém; MAIS = adição; MÁS= MALDADE. Se a escolha for o último, não 

esqueça o acento. Agora complete: 

a) Este país está cada dia ________ violento. 

b) Tentei chegar na hora, _________ me atrasei. 

c) As __________ações empobrecem o espírito. 

d) Ele trabalha muito, _________ ganha pouco. 

e) Ronda parecia invencível, ______ foi derrotada. 

f) Todos querem _______ amor. 

g) Queria viajar, ________ não consegui comprar passagem. 

h) As pessoas deste lugar são muito ________. 

 

5. Complete com porque (resposta), porquê(o motivo), por que(pergunta) ou por quê(pergunta no 

final da frase): 

a) Você tem coragem de perguntar _____________?!  

b) _____________ você agiu daquela maneira?  

c) Indaguei o ______________ do seu mau humor. 

d) Não se sabe _______________ tomaram tal decisão. 

e) Creio que os   _____________ mais uma vez não vieram à luz. 

f) ___________ ninguém apareceu até agora?  

g) Não sei ____________não você não quer ir ao cinema.  

h) O túnel _______________   passamos na viagem desabou ontem. 

i) __________?  

j) Não posso casar ____________ estou desempregado. 

 



 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE:  Realize a leitura dos enunciados com atenção e não se esqueça de fazer os 

cálculos. 

1) A população da cidade que Vânia mora era, há 10 anos, de 25.200 habitantes.  Passados 

esses 10 anos, a população aumentou 15%. Com isso, a população atual deve ser de: 

(A) 28.980 habitantes. 
(B) 29.320 habitantes. 
(C)  29.640 habitantes. 
(D) 29.980 habitantes. 
(E) Nenhuma das alternativas.  
 
 
 
2) Marlene paga R$ 890,00 de aluguel. No mês de maio de 2020 o aluguel dela será reajustado 
em 35%. Quanto passará a ser o valor desse aluguel? 

  
 
 
 
 
 
 
3) Escreva a fração geratriz da dízima 0,666... 
 
 
 
 
 
 
4) Em certo teatro, há 54 fileiras de cadeiras com 32 cadeiras cada. Na estreia de um espetáculo, 
havia um total de 20 cadeiras desocupadas. Com isso, quantas cadeiras estavam ocupadas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Localize na reta numérica a fração -2/4. (OBS: Desenhe a reta numérica utilizando régua). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: Arte 

ATIVIDADE:  Pesquise e escolha uma das obras de Aleijadinho que mais chamou sua atenção, e 

reproduza, através de desenho.  

 

DATA  28/ 04 / 2020  (3ª Feira)                                                                                          8º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: Realize a leitura dos enunciados com atenção e não se esqueça de fazer os 

cálculos. 

 

1)  Na ilustração ao lado, o quadrado sombreado representa uma unidade de área. 
 
 

A figura desenhada mede: 

 

 
(A) 23 unidades 
(B) 24 unidades 
(C) 25 unidades 
(D) 29 unidades 
(E) Nenhuma das alternativas. 

 
 
 
  
 
2)  É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo e que têm a forma apresentada 
na figura abaixo. 
 

 
 
 
 

Qual desenho representa a planificação dessa barraca? 
 
 



 

 

3)  Utilizando notação científica escreva o número 149 0000 0000. 

 

 

 
 
 
4)  Pedro foi ao cinema assistir o filme que começaria às 15h10. Quando chegou lá, verificou, em 
um relógio de ponteiros, que tinha chegado adiantado. Veja o horário que Pedro observou no 
relógio quando chegou ao cinema. 
 

 
Se o filme começou no horário correto e demorou 1h15, 

quando terminou, teria passado, do momento em que 

chegou ao cinema, um total de 

 
(A) 75 minutos 

(B) 85 minutos 

(C) 95 minutos 

(D) 105 minutos 

 

 

 

 

 

 

5)  Um marceneiro estava medindo uma peça de madeira com uma trena. Observe. 

 
 

 

A trena tem a graduação dada em centímetros e, com isso, a medida do comprimento da peça de 

madeira é de 

 

(A)  4,3 cm. 

(B)  7,4 cm. 

(C)  7,7 cm. 

(D)  8,3 cm. 
 
 



 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: História 

 
ATIVIDADE:  Faça a leitura dos textos a seguir com atenção e não se esqueça de fazer o registro 

de suas respostas! 

“Revolução Industrial” 

Texto I:  A Revolução Industrial foram grandes  mudanças  e transformações tecnológicas 

iniciada na Inglaterra na segunda metade do século 18 que alterou radicalmente a produção de 

mercadorias fazendo  a migração do sistema artesanal para a manufatura, onde no modo de 

Produção artesanal o artesão conhecia todo o modo de produção, do preparo até o 

produto acabado, enquanto na manufatura o patrão é o dono do negócio e distribui a 

produção para cada pessoa fazer algo, estabelece a quantidade de produtos a fazer e os 

pagam por isso. Gradualmente, o artesanato foi substituído pela manufatura, que era uma forma 

mais rápida e eficiente de produção. 

 

a) Observando o texto, conceitualizando-o, explique com suas palavras nas linhas abaixo o termo 
Revolução Industrial”? 

 
 
 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) De acordo com o texto acima, explique a diferença entre produção artesanal e produção 

manufatureira de acordo com o texto e informações contidas na apostila. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Nos dias atuais, ainda encontramos alguns trabalhos de artesãos como costureiras, 

bordadeiras, sapateiros, relojoalheiros, etc. Com suas palavras, nas linhas abaixo, informe como 

esses trabalhadores se organizam com sua produção e suas horas de trabalho. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

“A Riqueza das Nações – Divisão do Trabalho” 

 

Texto II:  Antes da divisão de trabalho no sistema produtivo, segundo Adam Smith, economista 

inglês, século XVIII, o operário sabia todo o modo produtivo e executava toda a tarefa. Já nas 

fábricas o trabalhador se especializou somente em uma parte da produção, e perderam 

gradativamente o conhecimento sobre o processo geral da produção, tendo que estar 

preparado para o trabalho especializado (única tarefa) e dar conta também de saber operar 

as máquinas. Segundo o economista inglês, a vantagem do sistema fabril em relação a 

manufatura é que há um grande aumento na produção e consequentemente os lucros do 

patrão. 

 

a) De acordo com o texto II, “A Riqueza das Nações”, que mudanças houve para empregados e 
patrões na implantação do sistema de divisão de trabalho? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Segundo Adam Smith, a divisão de tarefa não era suficiente, quais os outros fatores que o 
trabalhador deveria estar preparado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Quais os principais fatores (vantagens) para o patrão no sistema fabril em relação a 
manufatura? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

“Os Ingleses saem na Frente” 

Texto III:  A Inglaterra já estabelecia como potência na Europa desde o final do século 17, 

tornando-se pioneira na Revolução Industrial, por isso o termo “pioneirismo inglês”, assim, a 

evolução industrial foi se aprimorando no sentido de se tornar mais veloz e produtiva. 

 

a) Abra a sua apostila Dom Bosco na pág. 104, observe o esquema, circule ou descreva abaixo 
os quatro principais fatores que deram origem ao “Pioneirismo inglês” na Inglaterra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: Educação Física 

ATIVIDADE:  Leia atentamente os enunciados das atividades propostas. 

1) Atividade prática: Circuito de atividades 

 

Usando alguns objetos que você tem disponível, construa um circuito (exemplo de alguns 

materiais: garrafa pet vazia, bola, corda, potes plásticos, calçados, cadeiras). Você poderá 

percorrer esses obstáculos, passando por baixo, por cima, pulando, desviando. Execute o circuito 

de diversas maneiras. Use sua criatividade! Registre as regras que você criou para esse circuito. 

 

 

2) Atividade prática: Pense rápido e cuidado onde pisa 

 

Para  realizar essa atividade, você vai precisar acessar o seguinte link do Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=k9bXdawhsOA.  

Caso você não consiga acessar, repita o exercício anterior. Lembre-se de se hidratar e descansar 

entre as atividades! 

https://www.youtube.com/watch?v=k9bXdawhsOA


 

 

3) Escreva um pequeno texto de aproximadamente 10 linhas contendo tudo o que você sabe 

acerca do esporte Handebol. Utiliza suas próprias palavras e vivências da modalidade.Você pode 

realizar uma pesquisa na internet e assistir vídeos sobre essa modalidade. 

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

DATA  29 / 04/ 2020  (4ª Feira)                                                                                          8º ANO                                                                                                 

COMPONENTE  CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Leia com atenção os enunciados das atividades propostas.  

 

1)  Use a (futuro) ou há (passado), conforme a necessidade: 

a) Estou __________ duas horas daí. 

b) ___________ duas horas te espero. 

c) O hotel fica _______ dois quilômetros do aeroporto. 

d) ______ quanto você está vendendo _____ dúzia? 

e) Não o vejo ____ dois anos. 

f) Nesta sala ____ muitos alunos. 

g) Só o verei daqui _____ dois anos. 

h) Sua casa fica _______ duas quadras daqui. 

 

2)  Pontue corretamente o texto. 

De temperamento calmo e pacífico__ Luciana__ a filha mais velha de Maria e Pedro__ gastava 

suas horas com a literatura__ lia livros de comédia__ romance__ drama__ suspense e terror__ lia 

escritores clássicos e escritores modernos__ lia prosa e poesia__ Onde encontrar Luciana no 

final da tarde__ Sentada à sombra de uma árvore__ lendo __ 



 

 

3) Indique qual conjunto de sinais de pontuação completa as lacunas de forma correta. Assinale 

apenas uma alternativa.  

Na realidade__ nada mais havia para fazer__ Os assuntos foram falados__ as dúvidas foram 

esclarecidas__ os problemas foram evitados__ Apesar disso__ um enorme clima de mal-estar 

continuava a existir__ 

(A) vírgula, ponto final, vírgula, vírgula, ponto final, vírgula, ponto de interrogação. 

(B) vírgula, vírgula, ponto final, ponto final, ponto final, vírgula, ponto final. 

(C) vírgula, ponto final, vírgula, vírgula, ponto final, vírgula, reticências. 

(D) vírgula, ponto de exclamação, vírgula, vírgula, ponto final, vírgula, ponto de exclamação. 

 

 

4)  Atividade de Coesão Textual. 

Alguns elementos de coesão foram retirados do texto a seguir. Leia-o atentamente e 

substitua os números dos parênteses, utilizando adequadamente os elementos do quadro. 

Atenção: alguns deles podem repetir-se.  

 As transformações físicas não são as únicas que os adolescentes enfrentam. (1) mentes 

(2) passam por alterações. Nem sempre damos conta do quanto (3) inteligência evolui. (4), (5) é 

uma fase de dubiedades: (6), o jovem pode tornar- (7) mais sonhador ou independente e 

arrojado, passando a querer experimentar novas possibilidades e vivências; (8), fica encabulado e 

retraído, sensível ou agressivo. (9) (10) sente frágil e inseguro, pode achar que não precisa de 

ninguém; (11) (12) vê retraído, acha- (13) capaz de tudo; (14) temer o mundo, acredita que nada 

pode (15) acontecer. (16) começam a trabalhar e a experimentar cedo, um início de 

independência material. (17) , trabalho ou não, procuram, através dos estudos, um 

encaminhamento para a vida profissional.  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

suas            entretanto               sua               se 

ao mesmo tempo que       outros      num momento        lhe 

apesar de         muitos                            noutro                                       essa 

também 



 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: Geografia 

ATIVIDADE:  Leia os textos do segundo capítulo do Livro Didático para responder às questões.  

1)  Sobre as características a seguir, informe o sistema socioeconômico a que cada uma delas se 

refere. (Socialismo ou Capitalismo) 

a) Sociedade sem divisão de classes: _______________________________________________ 

b) Economia de mercado: ________________________________________________________ 

c) Economia planificada e controlada pelo Estado: _____________________________________ 

d) Livre concorrência e busca de lucros: ______________________________________________ 

e) Suas ideias foram colocadas em prática a partir de 1917, na ex-URSS: ___________________ 

f) Predomínio da propriedade privada:_______________________________________________ 

g) Sociedade dividida em classes: _________________________________________________ 

h) Socialização dos meios de produção: _____________________________________________ 

 

 

 

2) Explique o regime social, político e econômico SOCIALISMO. 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) O clima de constante tensão entre o bloco capitalista (liderado pelos Estados Unidos) e o bloco 

socialista (liderado pela União Soviética) perdurou por cerca de 45 anos. Como foi chamado esse 

período?  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Com qual finalidade o Muro de Berlim foi construído?  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

5) Qual a relação do Muro de Berlim com a Guerra Fria?  

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6)  O capitalismo é considerado por muitas pessoas uma forma injusta de acumulação de 

riquezas. Cite os pontos positivos e negativos desse sistema. 

 

Pontos positivos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Pontos negativos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: Arte 

 

ATIVIDADE: Explore visualmente as imagens desse capítulo (págs. 17 à 26 da apostila), crie 

uma composição, representando os volumes e as formas características do Barroco (atividade da 

pág. 28). 

 

 

Obs.: Representar somente com desenho, não será necessário o uso da argila.  

 

 

 



 

 

DATA 30/ 04 /2020  (5ª Feira)                                                                                          8º ANO                                                                                                 

COMPONENTE  CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: Realize a leitura dos enunciados com atenção e não se esqueça de fazer os 

cálculos. 

1) Fátima estava comprando uma blusa que custava R$ 49,25. Quis pagar sua compra com uma 

cédula de 50 reais. A funcionária do caixa perguntou se ela não poderia dar, junto com a cédula 

de 50 reais, mais 25 centavos, pois facilitaria o troco. Feito isso, Fátima receberá um troco de 

 

(A) 1 real. 

(B) 2 reais. 

(C) 5 reais. 

(D) 10 reais.  

 

 

2) A fração que representa o período de 2 dias em relação a uma semana é dada por 

 

(A)  2/5 

(B)  5/7 

(C)  2/7 

(D)  7/2 

 

3) (Descritor 25) – Mariana participou de duas avaliações de História no primeiro bimestre. Na 
primeira avaliação, obteve nota 6,7. Já na segunda avaliação, empenhou-se mais e conseguiu 
nota 8. A diferença da primeira para a segunda nota é de 
 
(A) 0,3 

(B) 1,3 

(C) 2,3 

(D) 5,9 

 

4)  (Descritor 26) – Na turma do 5° ano em que Rafael estuda, há 24 meninas e 22 meninos. Na 
véspera de um feriado, 25% das meninas faltaram. Nesse dia, é possível concluir corretamente 
que, da turma de Rafael 

 
(A) 4 meninas faltaram. 
(B) 6 meninas faltaram. 

(C) 8 meninas faltaram. 
(D) 12 meninas faltaram. 
(E)  Nenhuma das alternativas.  

 
 

 



 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: Ciências 

ATIVIDADE 1:  Você fará atividades relacionadas ao conteúdo de Evolução Humana. É 

importante ler o texto que explica o que é  a seleção natural (estudado no ano anterior nas aulas 

de Ciências), para registrar suas respostas. Use a internet ou livros para realizar a sua pesquisa. 

 

Seleção Natural 

O princípio da evolução diz que as espécies que habitaram e habitam o nosso planeta não 

foram criadas independentemente, mas descendem umas das outras, ou seja, estão ligadas por 

laços evolutivos. Esta transformação, denominada evolução das espécies, foi apresentada e 

explicada satisfatoriamente por Charles Darwin, no seu tratado A origem das espécies, em 1859. 

A base da evolução biológica é a existência da variedade, ou seja, as diferenças 

individuais entre os organismos de uma mesma espécie. Na maioria das vezes, os indivíduos 

produzem uma grande quantidade de descendentes, dos quais apenas uma parte sobrevive até a 

fase adulta. Assim, por exemplo, a cada ano, o salmão põe milhares de ovos, uma ave produz 

vários filhotes. 

No entanto, as populações das espécies em um ecossistema em equilíbrio não crescem 

indiscriminadamente. Isto significa que os indivíduos são selecionados na natureza, de acordo 

com suas características. Freqüentemente menos de 10 % da prole sobrevive. Os indivíduos que 

apresentarem características vantajosas para a sua sobrevivência, como por exemplo, maior 

capacidade de conseguir alimento, maior eficiência reprodutiva, maior agilidade na fuga de 

predadores, têm maior chance de sobreviver até a idade reprodutiva, na qual irá passar estas 

características individuais vantajosas à prole. Isto ocorre porque todas as características estão 

impressas nos genes do indivíduo. Este é o princípio da seleção natural de Darwin. 

Darwin mostrou que a seleção natural tende a modificar as características dos indivíduos 

ao longo das gerações, podendo gerar o aparecimento de novas espécies. A partir desta teoria 

pode-se estudar sob o aspecto evolutivo todo o parentesco entre os seres vivos da Terra, o que 

culminou em uma árvore genealógica da vida. Nela, os organismos unicelulares semelhantes às 

bactérias foram os primeiros seres vivos, surgidos há 3 bilhões de anos nos mares primitivos. 

Toda a informação genética dos seres vivos está registrada no DNA, a proteína que 

constitui os genes e cromossomos. Durante o processo de reprodução, a replicação destes genes 

sofre alterações denominadas mutações genéticas. Quando as mutações começaram a ocorrem 

nos primeiros seres vivos do planeta, iniciou-se o processo de evolução, através do aparecimento 

das citadas variações individuais na mesma espécie. A evolução é então impulsionada pelo 

fenômeno da seleção natural, através das centenas de milênios do tempo geológico. 

A pressão gerada pelo ambiente sobre os seres vivos representa uma das principais 

causas da evolução. Ambientes naturais geralmente apresentam fatores negativos e limitantes, 

além de realidades difíceis como a predação e a competição. Ambientes hostis e instáveis 

impulsionam o processo evolutivo, uma vez que selecionam fortemente apenas a sobrevivência 

dos mais aptos. 
Adaptado de: http://www.algosobre.com.br/biologia/evolucao-das-especies-e-selecao-natural.html  

 

 

 



 

 

Responda: O que é a seleção artificial? Em que setores da economia encontramos esse 

processo e porquê? Existe algum perigo em realizar esse processo indiscriminadamente? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2:  Pesquise o que são órgãos vestigiais(dê exemplos),sua importância para o 

estudo do processo evolutivo e qual encontramos no ser humano. Faça seu registro no caderno.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 3:  Usando seus conhecimentos adquiridos nos estudos do Capítulo 1 de sua 

apostila Dom Bosco. Caso você apresente dificuldade para responder as questões, faça uma 

pesquisa na internet. Tem muita coisa interessante que pode ATÉ complementar e aumentar a 

sua curiosidade sobre o assunto. 

 

 

Responda – Que características definem o ser humano como:  

 

a) um ser vivo? 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

b) um primata? 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) um animal social? 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Que vantagens o ser humano teve ao desenvolver a linguagem?  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e) Quais são os dois principais gêneros de hominídeos que já existiram na Terra? 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

f) Que espécie de hominídeo foi a primeira a dominar o fogo? E a realizar agricultura?  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

COMPONENTE  CURRICULAR: Inglês 

 

ATIVIDADE : Exercícios envolvendo revisão do Simple Past Tense.  

 



 

 

1 – Complete using the Simple Past. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Order these sentences.  

a) TV – did – watch – night – what – program – you – last - ? 

______________________________________________________________________________ 

b) him – yesterday – happened – to – what - ? 

______________________________________________________________________________ 

c) her – break – how – she´- arm – did - ? 

______________________________________________________________________________ 

d) last vacation. – I – not travel  

______________________________________________________________________________ 

e) Month – my – not study – sister – last  

______________________________________________________________________________ 

3 – Complete the conversation with was, wasn’t, were or weren’t.  

Nancy: __________ you in college last year, Chuck? 

Chuck: No, I __________. I graduated two years ago. 

Nancy: So where __________ you last year? 

Chuck: I __________ in France. 

Nancy: Oh! __________ you in Paris? 

Chuck: No, I __________. I __________ in Nice. I had a job there. 

Nancy: What __________ the job? 

Chuck: I __________ a receptionist at a Hotel.  

 

   Yesterday my friend Sally and I ___________________ (go) to the supermarket to buy food. We 

__________ (find) everything we _____________ (want), except my favorite cookies. John usually 

______________ goes to school by bus, but yesterday he _____________ (walk) because it 

_______________ (be) a beautiful day. When Mary and Jake ___________ (arrive) at the party, they 

____________ (look) for Mike but couldn’t find him. We __________ (see) Star Wars last week. I 

___________ (like) it a lot, but my friends didn’t. My TV ________ (be) broken last week, so I 

____________ (read) all may magazines in my free time. Janet _____________ (make) three 

delicious dishes for lunch last Saturday. We _________ (eat) all the food – three was nothing left. 

Tony and Tim ___________ (play) basketball as children. Tim also __________ (study) French and 

piano. I _____________ (lose) my wallet yesterday, but thankfully a girl from my school 

______________ (find) it and _____________ (give) me a call. Where Monica and Sandra 

_______________ (be) children, they ______________ (have) three dogs and a bird. They 

_____________ (live) in a farm, so the dogs ________________ (have) a lot of space to play.  

 


