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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à 

distância, que será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta 

nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a 

educação  à distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio 

de tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a 

informação necessária para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa 

ação dê certo, contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção 

desse processo, sua observação (críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos!             

O material poderá ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se 

prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É 

recomendado também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de 

prevenção da doença para que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados 

quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

                                                  Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 

 

 



 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, querido (a) aluno(a), estudar é importante, mas cuidar da nossa saúde também. 

Antes de estudar lembre-se de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel quando 

necessário, evitem lugares com aglomeração de pessoas. Fiquem em casa!  Abraços e 

bons estudos! 

 

CONJUNÇÃO SUBORDINATIVA: 

CONDICIONAL, FINAL, COMPARATIVA, CONSECUTIVA, CONCESSIVA E 

COMPLETIVA 

  

  

CONJUNÇÃO 

As conjunções são palavras invariáveis que ligam orações ou palavras dentro da oração. 

As locuções conjuncionais são duas ou mais palavras que têm a função de uma 

conjunção. 

  

No 7º ano aprendeste as conjunções subordinativas causais e temporais. Agora no 8º ano 

vais ainda aprender as conjunções subordinativas 

condicionais, finais, comparativas, consecutivas, concessivas e completivas. 

  

  

Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas 

 causais (causa) 
 porque, como (início de frase), pois que, já que, uma vez que, visto 

que, … 

 temporais (tempo) 
 quando, enquanto, mal, até que, logo que, assim que, sempre que, desde 

que, … 

 condicionais (condição) 
 se, caso, salvo se, sem que, se não, desde que, a menos que, a não ser 

que, … 

 finais (finalidade) 
 para, para que, a fim de, … 

 comparativas (comparação) 
 como, assim como, tão… como, … 

 consecutivas (consequência) 
 que, tão… que, tanto… que, de tal modo… que, … 

 concessivas (concessão) 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 embora, conquanto, ainda que, mesmo que, apesar de, se bem que, não 

obstante, … 

  

  

Exemplos: 

Como estudei muito, acho que vou ter boa nota.  

Vou ficar ansioso quando chegar a hora do teste. 

Se estudar muito, irei ter boa nota. 

Vou estudar muito para ter boa nota. 

Sou tão inteligente como o Einstein. 

Fiz o teste tão devagar que não consegui acabá-lo. 

Embora estivesse nervoso, o teste correu bem. 

  

Questão 1: Classifique as conjunções subordinativas como: 

 

a- causal;      b- temporal;      c- condicional;     d- final;     e- comparativas;             

f- consecutivas;      g- concessivas. 

 

 

(       ) Falou tanto , que ficou rouca. 

 

(        ) Fui ao cabelereiro para ficar mais bonita. 

 

(        ) Ele tirou nota baixa, embora tenha estudado bastante. 

 

(        ) Vou à sua casa , se não chover. 

 

(        ) kátia é tão bonita quanto a sua mãe. 

 

(        )  estudei tanto que fui aprovada no concurso.  

 

(        ) Assim que nos encontrarmos, te darei um forte abraço. 

 

(        ) Não te visitei ontem, porque estava muito cansada. 

 

(        ) Apesar de estar cansada, fui à festa da Daniele. 

 

(         ) Trabalho para sustentar a minha família. 

 

(         ) Pedro é tão esforçado quanto José. 

 

(         ) Estudo para ter um futuro melhor. 

 

Questão 2: Forme uma frase com ideia de causa. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 3: Forme uma frase com ideia de condição. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Texto 1: O que posso fazer para evitar a dengue? 

 

Não existe vacina contra a dengue. Os carros chamados “fumacês”, que passam 

pelas ruas espalhando inseticidas, não são indicados. Eles apenas matam os mosquitos 

adultos e na verdade, dificilmente conseguem atingi-los. Outros métodos, como 

inseticidas de tomada, em aerossol ou raquetes elétricas também prometem acabar com 

o transmissor da doença. Mas nenhum deles consegue ser eficiente o bastante. Eliminar 

os numerosos mosquitos é uma tarefa muito difícil. 

Por isso, a melhor forma de combater a dengue é eliminando os criadouros dos 

mosquitos, locais onde eles colocam os ovos e se reproduzem. O Aedes aegypti não 

deixa seus ovos em qualquer lugar: a fêmea deposita os ovos em partes úmidas de 

vários recipientes que acumulam água limpa. Quando entram em contato com a água, os 

ovos eclodem e originam as larvas. 

Você imagina onde podem estar esses recipientes? Acredite, eles estão muito 

próximos de você... 

O mosquito transmissor da dengue vive dentro mesmo de nossos lares, 

escondido sob cadeiras, mesas, armários, etc. Dessa forma, os locais que eles utilizam 

para colocarem seus ovos também fazem parte de nossas casas: são caixas d’água, 

barris, pratinhos de vasos de plantas, potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas 

de telhados... Tudo muito perto da gente. É por isso que todos podemos ajudar a 

combater o mosquito. 

 

Denise Moraes. Fragmento do texto: “Dengue é o fim da picada”.  

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br>. 

 

 

http://www.invivo.fiocruz.br/


Questão 4: Identifique o meio mais eficiente de combate à dengue:  

(     ) a aplicação de inseticidas.  

(     ) o uso de raquetes elétricas.  

(     ) a eliminação dos criadouros dos mosquitos.  

 

Questão 5: No trecho “[...] dificilmente conseguem atingi-los.”, o vocábulo “los” 

retoma: 

(     ) “Os carros chamados ‘fumacês’”. 

(     ) “inseticidas”.  

(     ) “os mosquitos adultos”. 

 

Questão 6: No segmento “[...] é uma tarefa muito difícil.”, “muito” desempenha o papel 

de: 

(     ) explicar. 

(     ) intensificar. 

(     ) complementar.  

 

Questão 7: Em “Quando entram em contato com a água, os ovos eclodem e originam as 

larvas.”, a palavra sublinhada estabelece entre os fatos uma relação de: 

(     ) lugar. 

(     ) modo. 

(     ) tempo.  

 

Questão 8: Na oração “[...] os ovos eclodem e originam as larvas.”, o verbo destacado 

poderia ser substituído por: 

(     ) “surgem”. 

(     ) “somem”. 

(     ) “estouram”.  

 

Questão 9: Na passagem “Acredite, eles estão muito próximos de você...”, o verbo 

destacado foi empregado para exprimir: 

(     ) um alerta.  

(     ) um pedido. 

(     ) uma ordem.  

 

 

 



Questão 10: Releia este fragmento do texto: 

 

“[...] potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas de telhados...” 

 

No fragmento acima, as reticências indicam: 

(     ) um clima de suspense. 

(     ) uma citação incompleta. 

(     ) a continuação dos locais.  

 

Questão 11: No período “É por isso que todos podemos ajudar a combater o 

mosquito.”, a expressão grifada introduz: 

(     ) uma condição.  

(     ) uma finalidade.  

(     ) uma conclusão.  

 

Questão 12: Una as orações a seguir, acrescentando a uma delas a ideia de causa. Evite repetir 

as conjunções. 

 

a)A garota está feliz. Está apaixonada. 

___________________________________________________________ 

 

b) Havia estudado muito. Achou fácil a prova.  

_________________________________________________________________ 

 

c) O açude secou. Não chove há mais de noventa dias. 

________________________________________________________________ 

 

 

Questão 13: Descreva quais atitudes você toma na sua casa ou em sua comunidade para 

evitar a propagação da dengue. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 14- Complete os espaços com as conjunções do quadro. 

 

quando  -  a fim de que  -  que  -  como  -  tal qual  

 



a) A atitude da menina diante da situação era _________________________ à da mãe, 

quando se irritava. 

b) “O homem é tão necessariamente louco _____________________ não ser louco 

representaria uma outra forma de loucura”. 

c) “[...] quero assobiar ____________________ aprendi nas histórias [...] 

d) “_________________ entram no bairro, porém, ele vê os milhares de faixas 

coloridas que você espalhou por todas as ruas”. 

e) Reuniu todos os funcionários da empresa _______________________ pudessem 

discutir as novas estratégias de venda. 

 

www.acessaber.com.br 

 

 

 

 

Há 

Com o “h” o “há” representa uma forma do verbo haver. Assim, podemos utilizar o “há” 

quando o verbo haver é impessoal (sem sujeito) e possui o sentido de “existir”. 

Essa forma verbal é conjugada na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. 

Há muitas pessoas no mundo. 

Existem muitas pessoas no mundo. 

Obs: Mesmo que a frase esteja no plural, o “há” permanece no singular. 

Há muito erro nessa prova. 

Há muitos erros nessa prova. 

Também utilizamos o “há” em frases que expressam tempo passado e, nesse caso, pode 

ser substituído pelo verbo “fazer” ou “ter”. 

Há muitos anos que não vejo o Miguel. 

Faz muitos anos que não vejo o Miguel. 

Há muito tempo que não comia doces. 

Tem muito tempo que não comia doces. 

Fique Atento! 

http://www.acessaber.com.br/
https://www.todamateria.com.br/verbo-haver/


É muito comum usarmos esse termo com a palavra “atrás”, por exemplo: 

Estive nos Estados Unidos há um ano atrás. 

Como o “há” pode ser utilizado para fazer referência a algo que ocorreu no passado, fica 

redundante colocar esse vocábulo na mesma sentença. 

Portanto, o correto seria: 

Estive nos Estados Unidos há um ano. 

A 

O “a” é um artigo definido utilizado antes de substantivos e diferente do “há” que indica 

um tempo passado, esse é utilizado para falar de uma ação futura. 

Além disso, ele é empregado quando estamos nos referindo a distância. 

Daqui a três anos irei para a Inglaterra. 

Estamos morando a cinco quilômetros do metrô. 

 

E o “À” e o “Á”? 

Além do “a” sem acento, temos mais duas formas acentuadas que surgem dúvidas 

quando utilizadas. 

O “à” representa a união e contração de duas vogais: o artigo definido “a” e a 

preposição “a” marcada pelo acento grave: à (a+a). Nesse caso, é chamada de “crase”. 

Veja abaixo algumas regras para o uso da crase. 

1. Empregada antes de alguns verbos que indiquem destino: ir, vir, voltar, etc. 

Semana que vem vou à Europa. 

2. Utilizada antes de palavras femininas. Por sua vez, antes de palavras masculinas não 

se utiliza a crase. 

Fomos à praia esse final de semana. 

3. Empregada nos pronomes demonstrativos: àquele, àquilo e àquela. 

Não devemos voltar àquele lugar no verão. 

4. Usada em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas tais como: à medida que, às 

pressas, às vezes, à tarde, à noite, etc. 

Saímos à tarde para comprar roupas. 

 

Questão 15:  Complete adequadamente com a ou há. 

 

a) Meu irmão e eu fomos ________ muito tempo ________ São Paulo. 

 

b) Cheguei ________ poucos minutos. 

 

 

c) Não como chocolate ________ dois meses. 

 

d) Daqui ________ pouco saberemos quem vai chegar. 

https://www.todamateria.com.br/crase/


 

e) Daqui ________ 10 minutos chegarei em casa. 

 

f) _________ sua blusa está manchada. 

 

g) __________ dois anos não vejo meu tio Caio. 

 

h) Dizem que ________ coisa mais importante da vida é _________ paz. 

 

 

 

BONS ESTUDOS! 


