
 

OBSERVAÇÃO: Caro aluno, você 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)                                                                                     EJA- 8º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Leia com atenção para registrar suas respostas.  

Por que alguns animais comem pedra? 

          Alguns animais possuem hábitos que podemos considerar curiosos... Os gatos, por 

exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os cães, instintivamente, procuram comer certas 

ervas quando estão sentindo algum mal-estar. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, 

como comer pedra! É isso aí! E olha que, em vez de fazê-los passar mal, as pedras exercem 

funções úteis dentro do organismo. 

          As pedras engolidas por certos animais são chamadas gastrólitos, que quer dizer “pedras 

do estômago”. É dentro deste órgão que elas ficam armazenadas e ajudam a triturar os alimentos 

e limpar as paredes estomacais dos parasitas que a infestam. Além disso, as pedras aliviam a 

sensação de fome durante longos períodos em que os bichos precisam ficar sem comer. 

          Crocodilos, focas, pinguins e leões-marinhos, entre outros animais marinhos, estão na lista 

dos comedores de pedra. 

          Mas não pense que os animais comem qualquer pedra que encontram pela frente. Eles 

escolhem, com muito cuidado, as que vão para a barriga. Valem as mais lisinhas e bem 

redondinhas. 
 

SALVATORE, S. Por que alguns animais comem pedras? Ciências Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, n° 141, nov. 2003. Adaptação) 

 

1)  Coloque (V ) para Verdadeiro e (F) para Falso:  

(   ) Todos os animais comem pedras. 

(   ) Os animais comem qualquer pedra que encontrarem pela frente. 

(   ) Os animais só comem as pedras mais lisinhas e arredondadas. 

(   ) Nenhuma das alternativas está correta.  

 

 

2)  As pedras ajudam ou fazem mal a esses animais? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

3)   Leia este trecho de culinária, relativo ao preparo da maçã do amor: 

 

Misture todos os igredientes e leve ao fogo até o melado dar o ponto de puxa mais firme. Depois 
que o melado estiver no ponto, passe as maçãs no melado e em seguida mergulhe-as em uma 
vazilha com água bem gelada e coloque em um tabulheiro, de modo que o cabinho do palito fique 
para cima.  

Disponível em:<http://www.tudogostoso.com.br> 
  (Com algumas adaptações da autora desta atividade.).  

 

Agora, identifique três erros colocados propositalmente referente à ortografia. Em seguida, 
reescreva as palavras de forma adequada. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3)   Complete com a letra “s” ou com a letra “z”: 

 

ra___ura                                              arra___o                                   qui___er 

improvi___o                                         a___aleia                                  a___ul 

rique___a                                             ca___a                                      pou___ada 

univer___o                                           va___o                                      pobre___a  

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: Leia com atenção os enunciados das atividades e não se esqueça de registrar seus 

cálculos. 

 

1. Escreva números positivos ou negativos para representar as situações a seguir: 

a) Lucro de R$ 3 000,00.  

b) Ano 235 a.C.  

c) Profundidade de 2 000 metros.  

d) 9 gols marcados em um campeonato.  

e) Temperatura de 5° C abaixo de zero.  

f) Prejuízo de R$ 140,00.  

 

 



 

2. Observe a tabela e indique quais valores são positivos, quais valores são negativos, o maior valor e o 
menor valor de temperatura apresentado: 
 

 
 
Números positivos: ________________________________________________________________ 

 

Números negativos: ________________________________________________________________ 

 

Maior número: _____________________________________________________________________ 

 

Menor número: ____________________________________________________________________ 

 

3. Complete cada um dos casos com menor que (<) ou maior que (>): 

a) 3 ____ 2     

b) – 2 ___ 3     

c) –3 ___– 2     

d) 0 ____ – 4 

e) 6 ____0 

f) 5 ____ -5 

 

4. Identifique, em cada um dos casos, o antecessor ou o sucessor de cada número: 

a) O antecessor de 0 é _____ 

b) O sucessor de –4 é _____ 

c) O sucessor de –10 é _____  

d) O sucessor de 0 é _____ 

e) O antecessor de 7 é _____  

f) O antecessor de 999 é _____ 



 

 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 

ATIVIDADE: Leia com atenção os enunciados das atividades. Pesquise sobre Países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos para responder às questões abaixo.  

 

1) Qual é um dos principais critérios para regionalizar o espaço geográfico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Escreva com suas palavras qual é a função da ONU (Organizações das Nações Unidas) 

nesse contexto? 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Geralmente como são os países desenvolvidos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4)  Quando ocorre o subdesenvolvimento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: História 

ATIVIDADE:  Pesquise sobre imigrações no Brasil e faça um registro das informações mais 

importantes . Em seguida, responda às questões. 

1) Durante o século XIX, iniciou-se a utilização de colonos europeus nas fazendas de café de São 
Paulo. Em pouco tempo, o sistema de parceria revelou-se um fracasso,inclusive na fazenda de 
seu idealizador, o senador Vergueiro.Tal fato explica-se porque: 
 
(A) O imigrante não se adaptava ao clima tropical e aos trabalhos agrícolas. 
(B) O endividamento dos imigrantes, os trabalhos extras e o relacionamento com fazendeiros 
escravocratas tornaram inviável o sistema. 
(C) Eram inevitáveis os choques entre escravos e imigrantes racistas. 
(D) O cultivo de café entrou em acelerada decadência,impedindo a contratação de mão-de-obra 
assalariada. 



 

(E) O governo imperial era contra o trabalho livre e aumentou o tráfico de escravos para levar a 
experiência ao fracasso. 
 
2) É grande o crescimento do cultivo do café na segunda metade do século XIX, na região do 
sudeste do Brasil. A necessidade de mão-de-obra influenciou na vinda de 
imigrantes europeus para o Brasil, contribuindo para tornar a sociedade mais complexa.Em 
relação ao imigrante europeu, assinale V para (Verdadeiro) e F para (Falso).  
 
(    ) Adaptou-se às condições de trabalho sem maiores dificuldades. 
(    ) Contribuiu culturalmente para as mudanças nos hábitos sociais. 
(  ) Foi protegido por uma legislação especial que lhe deu condições de enfrentar os grandes 
fazendeiros. 
(    ) Teve uma boa convivência com os escravos,participando na luta pela abolição. 
(   ) Teve dificuldades iniciais de adaptação, apesar da boa vontade dos fazendeiros, interessados 
em aumentar a exportação. 
 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física 

ATIVIDADE:  Você conhece a brincadeira “Jogo da Velha?” Faça uma pesquisa sobre esse jogo, 

fazendo o registro do que você achou importante e depois convide alguém da sua casa para 

vivenciar esse jogo com você! 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

Leia o texto abaixo para responder às questões. 

Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples 

    Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum.  

Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando 

os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. 

    São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não 
aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de 
uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo 
modo de sobreviver. 
    Para a mineira Manuella Melo Franco, 34, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que 
faltava para deixar a cidade e, finalmente, experimentar uma vida mais tranquila e 
autossustentável, ao lado do companheiro Hugo Ruax. “O nascimento do Tomé reforçou esse 
nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos 
valores consumistas e da loucura da cidade”, diz a fotógrafa e jornalista. […] 
    O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54, também não demorou muito para deixar o apartamento 
em Curitiba (PR), onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas 
adolescentes no Sítio Serra Dourada em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. […] 
    […] Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano”, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir 

falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. 

Disponível em: <https://estilo.uol.com.br>. 

 

1.  O texto acima é do gênero: 

(A) reportagem 

(B) piada 

(C) conto 

(D) crônica 

(E) notícia 

 

2.  Identifique o assunto do texto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.  O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique-o. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

4. De acordo com a entrevistada Manuella Melo Franco, “O nascimento do Tomé reforçou esse 

nosso desejo”. A que desejo ela se refere? 

  

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: Leia com atenção os enunciados das atividades e não se esqueça de registrar seus 

cálculos. 

 

1. Os números –2 e 1 ocupam, na reta numérica, as posições indicadas, respectivamente, por 

quais letras:  

 

 

 

(     ) P e Q  (     ) Q e R 

(     ) P e R  (     ) Q e S 

 

 

2. Em uma cidade, às 16 horas, a temperatura era de 5 °C. Às 21 horas, a temperatura caiu para 

-10 °C. 

 

a) Registre, nos termômetros abaixo, as temperaturas citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Complete, adequadamente, os espaços da tabela: 

 

 

 

4. Marque os pontos a seguir na reta numérica e descubra a palavra-chave: 

a) D = + 5  d) T = – 1 

b) S = – 4  e) O = + 7 

c) U = + 2  f) E = – 6 

 

 

 

 

5.  Você sabe que o Brasil é um país de clima predominantemente tropical. Raramente, ouvimos 

dizer que a temperatura ficou em 0 °C ou alguns graus abaixo de zero. Há países em que a 

temperatura alcança valores negativos “altíssimos”, ou melhor, “baixíssimos”. No quadro a seguir, 

encontra-se a previsão de temperatura de Nova York (EUA) em uma semana.  

 

 

 

a) Qual a maior temperatura prevista para essa semana? 

___________________________________ 

 

0 

      



 

b) Qual a menor temperatura prevista para essa semana? 

___________________________________ 

 

c) Coloque em ordem crescente, as temperaturas indicadas nesse quadro. 

___________________________________ 

 

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

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 

1) Complete as frases com as palavras do quadro abaixo: 

 

 

a) O corpo dos fungos é formado por fios muito finos, chamados de _____________. O conjunto 

desses fios forma o _____________. 

b) Os fungos se espalham produzindo células chamadas de ____________________. 

c) As doenças causadas por fungos nos seres humanos são de chamadas de__________. 

d) Alguns fungos são usados para produção de álcool, esse processo é chamado de 

____________________________. 

 

2) Pesquise sobre o sistema nervoso central.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Simplificadamente, o sistema nervoso pode ser dividido em duas partes. Quais são? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

micoses  micélio  esporos  fermentação  hifas 



 

 

4) Quais são as duas funções principais da medula espinal? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês 

1) Escreva os números em inglês por extenso: 

a. 33: ________________________________ 

b. 27: ________________________________ 

c. 45: ________________________________ 

d. 33: ________________________________ 

e. 24: ________________________________ 

f. 18: ________________________________       

i. 7: _________________________________ 

j. 13:  ________________________________ 

k. 35: ________________________________   

l. 12: ________________________________     

m. 15: _______________________________ 

n. 50: ________________________________ 

 

2. Observe com atenção o caça-palavras, em seguida, localize os nomes das cores abaixo, após 

pinte-as com a cor correspondente. 

 

red – blue – green – pink – black – purple – orange – 

write – gray – yellow – brown 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

Observe o exemplo e veja a diferença com luz  e sem luz e com a luz e sombra, agora use seu 

caderno e tente reproduzir o desenho abaixo, usando também o  mesmo procedimento ao pintar. 

 

 

Exemplo: 

 

 

 

 


