
 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – ENTREGA: 28/09/2020  8º ANO 
 

 

 

ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
Faça uma pesquisa sobre a obra A dança de Henri Matisse fig. 
172 páginas 183. Em seguida resolva as questões 1, 2 e 3.  
 

 
 
QUESTÃO 01 
Apresente e discuta três características iconográficas e uma 
característica iconológica dessa obra.   
 
QUESTÃO 02 
Faça uma pintura copiando essa obra, mas ao fazer isso, 
substitua uma das cores frias por outra cor quente.  
 
(Obs. Use uma folha sulfite comum, lápis de cor aquarelado, de 
cera ou tinta à base de água).  
 
QUESTÃO 03 
Faça outro desenho dessa imagem transformando-a em uma 
obra cubista. Ou seja, produza uma releitura cubista da obra 
fauvista A Dança. 
 

 
FILOSOFIA 

 
PROFESSORA LUCIANA 

 
QUESTÃO 01 
Qual foi o período da ética antropocêntrica? 
 
QUESTÃO 02 
Cite um filósofo importante para a ética antropocêntrica. 
 
QUESTÃO 03 
Qual o nome da obra de Kant escrita dedicada à moral? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Um pai, desejando brincar com seu filho com a sombra de um 
boneco projetada na parede, acende uma lâmpada, considerada 
uma fonte de luz puntiforme, distante 2 metros do boneco e 6 
metros da parede na qual a sombra será projetada.  
Admitindo que a altura do boneco seja igual a 20 cm, qual a 
altura da sombra projetada na parede? Faça um desenho 
representando os raios de luz a partir da lâmpada até a parede 
e indicando a posição do boneco e a região de sombra. 
 
Texto para as questões 2 e 3: 
 
Um estudante munido de uma pequena câmara escura projeta 
a imagem da Lua cheia no fundo dessa câmara. Na parte frontal 
há uma abertura, suficiente para a passagem da luz. O fundo 
encontra-se a 200 mm dessa abertura e é feito de papel vegetal, 
de modo que a imagem da Lua projetada possa ser vista do lado 
de fora da câmara. Sabe-se que o diâmetro real da Lua é igual a 
3,5 × 106 m e que a sua distância até a superfície da Terra é de 
3,8 × 108 m.  
 
QUESTÃO 02 
Faça um esquema representando a situação descrita no 
enunciado.  
 
QUESTÃO 03 
Calcule o diâmetro da Lua projetada no fundo da câmara. 
Justifique o procedimento do cálculo com base no esquema 
feito na questão 2. 
 
QUESTÃO 04 
Pinhole, do inglês “buraco de agulha”, é uma câmera fotográfica 
que não dispõe de lentes. Consegue-se uma imagem em um 
anteparo quando a luz, proveniente de um objeto, atravessa um 
pequeno orifício. 
De acordo com os conhecimentos em ótica geométrica e com os 
dados contidos no esquema a seguir, determine a distância D, 
do orifício da câmera (pinhole) até a árvore. 
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QUESTÃO 05 
A figura mostra uma fonte de luz branca (lâmpada). À sua 
direita está um filtro vermelho. 

 
Qual será a cor da luz transmitida pelo filtro? 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR MIRKO 
 

Matéria: Percurso 18 - México, Argentina e Brasil: 
concentrações industriais. 
                   
QUESTÃO 01 
Defina as indústrias maquiladoras.  
 
QUESTÃO 02 
Quais são as áreas de maior concentração do México? 
 
QUESTÃO 03 
Quais são os fatores locacionais que influenciaram a 
concentração das indústrias na região Sudeste do Brasil? 
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
LIVRO: Justiça e Paz 
AUTOR: Gabriel Chalita 
 
Leia o texto abaixo. Ele está nas páginas 56 e 57 do livro Justiça 
e paz, de Gabriel Chalita. 
 
OS HOMENS AMAM A GUERRA 
 
Os homens amam a guerra. Por isso 
se armam festivos em coro e cores 
para o dúbio esporte da morte. 
 
Amam e não disfarçam. 
Alardeiam esse amor nas praças, 
criam manuais e escolas, 
alçando bandeiras e recolhendo caixões, 
entoando slogans e sepultando canções. 
 
Os homens amam a guerra. Mas não a amam 
só com a coragem do atleta 
e a empáfia militar, mas com a piedosa 
voz do sacerdote, que antes do combate 
serve a hóstia da morte. 

 
Foi assim na Criméia e Tróia, 
na Eritréia e Angola, 
na Mongólia e Argélia, 
no Saara e agora. 
 
Os homens amam a guerra 
E mal suportam a paz. 
 
Os homens amam a guerra, 
portanto, 
não há perigo de paz. 
 
Os homens amam a guerra, profana 
ou santa, tanto faz. 
 
[...] 
 
Durante séculos pensei 
que a guerra fosse o desvio 
e a paz, a rota. Enganei-me. São paralelas, 
margens de um mesmo rio, a mão e a luva, 
o pé e a bota. Mais que gêmeas 
são xifópagas, par e ímpar, sorte e azar 
são o ouroboro- cobra circular 
eternamente a nos devorar. 
 
A guerra não é um entreato. 
É parte do espetáculo. E não é tragédia apenas. 
É comédia, real ou popular, 
é algo melhor que circo: 
-é onde o alegre trapezista 
vestido de kamicaze 
salta sem rede e suporte, 
quebram-se todos os pratos 
 
[...] 
 
Guerra é guerra! 
dizia o invasor violento 
violentando a freira no convento 
Guerra é guerra! 
dizia a estátua do almirante 
com a boca de cimento. 
Guerra é guerra! 
dizemos no radar 
desgustando o inimigo 
ao norte do paladar. 
 
Não é preciso disfarçar 
o amor à guerra, com história de amor à pátria 
e defesa do lar. Amamos a guerra 
e a paz, em bigamia exemplar. 
 
[...] 
 
-Terrível é o teu discurso, poeta! 
Escuto alguém falar. 
Terrível o foi elaborar. 
Agora me sinto livre. 
A morte e a guerra 
já não podem me alarmar. 



 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – ENTREGA: 28/09/2020  8º ANO 
 

 

 

Como Édipo perplexo 
decifrei-a em minhas vísceras 
antes que a dúbia esfinge 
pudesse me devorar. 
 
[....] 
 
- Acabará a espécie humana sobre a Terra? 
Não. Hão de sobrar um novo Adão e Eva 
a refazer o amor, e dois irmão: 
- Caim e Abel 
- a reinventar a guerra. 
 
SANT’ANNA, Affonso Romano de. Os homens amam a guerra. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2001. 
 
EXERCÍCIOS DA PÁG. 58 
(Alguns exercícios sofreram pequenas modificações. Você deve 
responder, tomando por base as perguntas desse arquivo, e não 
do livro). 
 
 
QUESTÃO 01 
O amor à guerra é o tema principal do poema. Copie alguns 
trechos que confirmem essa afirmação. 
 
QUESTÃO 02 
Em sua opinião, os homens orgulham-se de seus feitos 
beligerantes? Justifique sua resposta. 
 
QUESTÃO 03 
A ironia é uma figura de linguagem em que afirmamos algo, mas 
intencionamos dizer exatamente o oposto. Na sua opinião, o 
autor fez uso da ironia? Justifique. 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR PROSINHA 
 
QUESTÃO 01 
A substância butanotiol, de fórmula molecular C4H10S, sofre 
combustão, segundo a equação não balanceada: 
C4H10S(L)   +  O2(g)  CO2(g)  +  SO2(g)  +  H2O(L) 
 
Qual o volume de gás consumido, nas CNTP, quando 22,5g de 
butanotiol são queimados? 
 
QUESTÃO 02 
Em um certo experimento, uma amostra de KClO3, com 3,00g de 
massa, sofreu decomposição térmica. No final do experimento 
sobrou apenas parte da amostra decomposta, restando 2,84g 
de material. 
A) Escreva a equação balanceada que representa esta 

decomposição 
B) Informe que espécies constituem o sólido no final do 

processo. 
 
QUESTÃO 03 
De acordo com a equação não balanceada: NH3(g)  +  O2(g)    
NO(g)  +  H2O(g) . O volume de O2 em litros necessário e suficiente 
para reagir com 100 litros de NH3 (volumes medidos nas 
mesmas condições de pressão e temperatura) será? 

PROFESSOR MARCELO 
 
QUESTÃO 01   
Conceitue ligação química metálica: 
 
QUESTÃO 02 
 Que tipo de ligação ocorre no HF, justifique: 
 

SOCIOLOGIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
QUESTÃO 01 
Quais os direitos que compõem os direitos de cidadania? 
 
QUESTÃO 02 
Exercício 2 pg. 120 
 
QUESTÃO 03 
Exercício 4 pg. 120 
 


