
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO ENSINO  

FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS- PORTUGUÊS 

8º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO 



 

 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Bruno Correa 

Secretário 
 

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA 
Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 
 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
Helio Porto 

Subsecretário 
 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
André Jorge de Oliveira Ribeiro 

Subsecretário 
 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO OU PEDAGÓGICA 
Silma Cleris 

Superintendente 
 

COORDENADORIA DE ENSINO 
Cristiane Alves 
Coordenadora 

 
EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria Articulação Comunidade/Escola – Keila Carvalho 
Coordenadoria de Estatística – Vânia Ignácio e Elaine Silva 

Coordenadoria de Projetos – Leila Seabra 
Assessoria Pedagógica e Orientação Pedagógica Educacional – Áurea Lobo e Marcia Branquinho 

Comunicação – Angelita Vale e Marcelo Souza 
Educação de Jovens e Adultos – Fabiana Maciel 

Educação Especial – Elilze Lessa 
Educação Infantil – Zenaide Rosa e Véra Lúcia Andrade 

Ensino Fundamental Anos finais – Bianca Sarmento 
Formação Continuada – Marlies Bengio 

MEPIRD – André Moraes 
Educação Integral – Paloma Rocha 

Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 
Programa Saúde na Escola – Sara Coe 

PROFESSORES PARTICIPANTES: 
Adriana da S. Mendonça, Alana Crilanovichs, Alda, Alessandra, Alessandro Antônio, Ana Claudia S. de M. 
Silva, Anna Karla,  Cássia, Edneide, Cíntia Carnaúba, Flávia F. dos Santos, Helane Costa Ponte, Luciana 
Ribeiro, Luciana dos S. de Carvalho, Luciano Cesar da S. Santos, Maria de Fátima F. da Rocha, Maria José 
S. da Silveira, Neuza de Souza Araújo Garnier, Nilcea  Júlio Agapito, Paola Norman, Patrícia Maria da 
Motta, Raquel R. Machado, Rogéria Cristina, Rosana B. de S. Silva, Samantha Marques, Sandra Rosa,  
Sandra. S. Carneiro, Solange Lima, Sônia Maria, Valdete Barboza. 



 

 

 

 

 

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! 

                                         Língua Portuguesa 

Período Composto  

 

Texto 1: Leia:  

Especialista alerta sobre os perigos do uso do cerol em linhas de pipa 

 

No período de férias, é comum avistar pipas desfilando nos céus do país. Porém, nessa 

brincadeira inocente, muitos ainda recorrem ao uso do cerol nas linhas do brinquedo. 

O cerol é um material extremamente perigoso feito a partir da mistura de vidro moído com 

outros produtos. Seu uso pode causar acidentes com motociclistas, pedestres, além de curto circuito 

e danos a fiações elétricas. Em alguns lugares do país, como por exemplo em Brasília, existem leis 

que proíbem a comercialização do produto. 

 

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Identifique o trecho que consiste em um período composto: 

(     ) “Especialista alerta sobre os perigos do uso do cerol em linhas de pipa”.  

(     ) “No período de férias, é comum avistar pipas desfilando nos céus do país.” 

(     ) “Porém, nessa brincadeira inocente, muitos ainda recorrem ao uso do cerol nas linhas [...]” 

 

Questão 2 – Um período é composto quando: 

(     ) apresenta mais de uma oração. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



(     ) apresenta mais de uma frase.  

(     ) apresenta mais de um sujeito.  

 

Questão 3 – No período composto a seguir, registra-se o emprego de duas formas nominais do 

verbo. Sublinhe-as: 

 

“O cerol é um material extremamente perigoso feito a partir da mistura de vidro moído com outros 

produtos.” 

 

Questão 4 – Os verbos presentes no período composto, identificado acima, exprimem: 

(     ) ações   

(     ) estados 

(     ) características  

 

Questão 5 – Releia com atenção o período que encerra o texto acima. Logo após, assinale o número 

de orações que o compõe:  

(     ) uma oração  

(     ) duas orações  

(     ) três orações  

 

Texto 2: Observe o quadrinho e responda as questões.  

 

 

Questão 6 – No terceiro quadrinho, a expressão “A partir de agora” introduz uma mudança de 

comportamento do garoto. Identifique-a: 

R: 

  

Questão 7 – A afirmação de Charlie Brown no último quadrinho demonstra: 
a) o seu compromisso com o amigo. 

b) a sua insatisfação com os programas televisivos. 

c) a incoerência de sua atitude. 

d) a sua alegria em escrever para o amigo. 

 



Nas questões 8 e 9,  identifique a ideia introduzida pelo termo destacado: 

  

Questão 8 – “[…] fazendo coisas como ler livros e escrever cartas.”. 

a) comparação 

b) explicação 

c) prioridade 

d) exemplificação 

  

Questão 9 – “Tenho que terminar agora porque meu programa favorito vai começar.”. 
a) causa 

b) consequência 

c) tempo 

d) afetividade 

 Questão 10 – Retire um verbo de cada quadrinho 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

GRAMÁTICA: 

Questão 11: Assinale a alternativa na qual o antônimo está indicado corretamente. 

 

(A) único, especial – genérico. 

(B) desestimular, desanimar – ampliar. 

(C) diminuir, reduzir – incentivar. 

(D) calmo, tranquilo – merecimento. 

(E) incapacidade, incompetência –irritado. 

 

Questão 12: Relacione as colunas de acordo como sinônimos: 

 

(A) significativo, relevante 

(B) adversidade, dificuldade 

(C) criar, realizar 

(D) ideia, instrução 

(E) método, maneira 

(           ) problema 

(           ) conhecimento 

(           ) processo 

(           ) importante 

(           ) fazer 

 

Questão 13: Os sinônimos de exilado, sustentar e banimento são, respectivamente: 

 

(A) degradado - sustar - prescrição. 

(B) degredado - sustar - proscrição. 

(C) degredado - suster - proscrição. 

(D) degradado - suster - prescrição. 

(E) degradado - sustar - proscrição. 



 

Questão 14: Os hiperônimos de gato, rosa e amorzão, respectivamente: 

 

(A) esporte – órgão - sentimento. 

(B) insetos – mamíferos - veículos. 

(C) felino – flor - sentimento. 

(D) felino – sentimento - esporte. 

(E) felino – sentimento - órgão. 

 

Questão 15: Antônimos e Sinônimos: 

 

Na ______________ Plenária estudou-se a _________________ de direitos territoriais a 

_______________________. 

 

Marque a opção que preenche corretamente acima. 

 

(A) sessão – cessão – estrangeiros 

(B) seção – cessão – estrangeiros 

(C) secção – sessão – estrangeiros 

 

                                    

 

BOM TRABALHO E FIQUE EM CASA ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


