
                 

     

 

ROTEIRO DE ESTUDOS – SEMANA DE 23 A 27 DE MARÇO - TURMA: 8º ANO B 

 
TIPO: (LC)LIÇÃO DE CASA   (T)TRABALHO    (LIP)LIVRO INTEGRADO POSITIVO   (CA)CADERNO DE ATIVIDADES   (CPT)CADERNO DE PRODUÇÃO 
TEXTUAL (PRO)PROJETO   (SB)STUDENT BOOK   (W)WORKBOOK 
 

ESTIMADO ALUNO SEJA AUTÔNOMO! AGORA É O MOMENTO DE ESTUDAR E APROVEITAR BEM O TEMPO, E PARA ISSO 
É NECESSÁRIO SE ORGANIZAR! SIGA O HORÁRIO DE AULA QUE VOCÊ TEM NA ESCOLA. ESTUDE 45 MINUTOS E 
DESCANSE 10 MINUTOS, DURANTE 4 HORAS E MEIA. TODOS OS DIAS DA SEMANA!! BONS ESTUDOS!! 

 

PROFESSOR DISCIPLINA TIPO DESCRIÇÃO 

Thais Língua Inglesa W 1 - WORKBOOK UNIT 1 

PAGES 14,15 (MENOS EX. 4,6), 16 (MENOS LISTENING),17 

SERÁ VISTADO POSTERIORMENTE 

Thais Língua Inglesa SB  2 – UNIT 1 - STUDENT BOOK 

PAGE 14 EXS: 1,2,5 

PAGE 18 (READING) 

PAGE 19 EXS:1,2(BROWN)           

                        1,2,3 (ORANGE)  

SERÁ VISTADO POSTERIORMENTE 

Thais Língua Inglesa SB 3 – UNIT 2 STUDENT BOOK 

PAGE 20 EXS: 1,2,8 

PAGE 21 (READING) EX. 1 

PAGE 22 (VOCABULARY) EX. 1 

PAGE 23 EXS. 3,4 

PAGE 24 EXS. 1 (BLUE), 3 (BLUE), 1 (PURPLE) 

SERÁ VISTADO POSTERIORMENTE 

OBS: CADA ATIVIDADE VALE 1,0 

Lígia Língua Espanhola LC Segue Folha Anexa 

 



Ana Paula Ciências  Positivo On 

Trilha 

Pedagógica 

Cargas elétricas e processos de eletrização - dia 18 (13h) até 29 de março (23h59). 

Adriana Borges Língua Portuguesa Positivo On 

Trilha 

Pedagógica 

Trilhas (sondagens e avaliações) 

Unidade 1 – verbete enciclopédico  

               - aposto e pontuação 

Marcello Geografia T – Este 

trabalho 

terá a 

duração de 

três semanas 

de 23 de 

março a 03 

de abril 

GUERRA FRIA - Pesquisar: 
 

• O que foi a Guerra Fria? 
• Por que a Europa foi dividida? 
• Por que a Alemanha e Berlim foram divididos? 
• Muro de Berlim: sua história 
• Corrida Armamentista 

Quando e por que a Guerra Fria terminou? 

Genivaldo Ensino Religioso CA Exercício Lição 6 – Orar Sempre – Página 18 

Dica de Filme - https://www.youtube.com/watch?v=t6hf_f_ebxA 

Zuleica Arte Trilha 

Pedagógica 

do Positivo 

On 

Unidade 1 – “Registros musicais” 

A trilha gerará uma nota no 1º bimestre 

Passar por todas as etapas da trilha. 

Zuleica  Arte  LIP Pág.: 12 – TEMA: Identificar diferentes timbres, alturas, 

intensidade e duração. 

Pesquise trechos de duas músicas do seu gosto e que tenham 

como destaque um instrumento e uma voz. Compare-os e responda 

a qual propriedade de som se encaixa.   

Pesquise uma música conhecida mostrando onde encontramos a 

intensidade, a altura e a duração. 

Orientação: Apresentar  para a sala ouvir a música escolhida por 

você e responda o que foi solicitado. 

Data de entrega: Ao retornar, no primeiro dia da aula de Arte. 

Fernando  Filosofia LIP Revisar os conteúdos das páginas 2 a 8 / 11 a 18. 

https://www.youtube.com/watch?v=t6hf_f_ebxA


  Positivo On 

Trilha 

Pedagógica 

Fazer a trilha da Unid. 1 – “Liberdade”. 

Fernando História LIP Revisar os conteúdos da Unid. 1 – Revoluções Inglesas. 

  Positivo On 

Trilha 

Pedagógica 

Fazer a trilha da Unid. 1 – “Sociedade inglesa no século XVII”; “A 

monarquia Inglesa e o Parlamento (Inglaterra no século XVII)”. 

   Assistir ao vídeo abaixo: 

Revoluções Inglesas - https://www.youtube.com/watch?v=roGZSpEe91c 

CRISTIANE  MATEMÁTICA PORTAL 

Positivo On 

TRILHA SOBRE POTÊNCIAS 

CRISTIANE  MATEMÁTICA FOLHA EXERCÍCIOS PARA SEREM ENTREGUES - ATIVIDADE 1 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=roGZSpEe91c


 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM NÚMEROS INTEIROS 

Questão 1 

Um mergulhador saltou de um ponto situado 15 metros acima do nível do mar e desceu 60 metros a 

partir do ponto inicial. Após meia hora ele desceu mais 235 metros do ponto onde estava.  

A que posição chegou em relação ao nível do mar?  

 

Resposta: _______________________________ 

Questão 2 

Alexandre, o Grande (ou Magno), foi filho do imperador Fellipe II da Macedônia, nasceu em – 356 (356 

a.C.). Antes de se tornar rei, aos 16 anos, o jovem assumiu temporariamente o reino da Macedônia 

quando o pai liderou um ataque contra a cidade de Bizâncio (atual Istambul, na Turquia), em – 340 

(340 a.C.). Após a morte de seu pai assumiu o trono do império Macedônio expandindo-o rumo ao 

Oriente. Em – 334 (334 A.C.), Alexandre liderou um exército de milhares de homens e atravessou a 

Ásia Menor. Em – 323 (323 a.C.) Alexandre morreu, vitimado por uma febre. 

Quantos anos Alexandre, o Grande, viveu? 

 

Resposta: ____________________________________ 

Questão 3 

Um avião partiu de um aeroporto situado a 800 metros acima do nível do mar, com o tempo bem e a 

temperatura de 32° C. Ao atingir a altitude máxima, de 3 100 metros acima do nível do mar, o piloto 

observou que a temperatura externa era de – 41° C. 

Da decolagem até o momento em que foi atingida a altitude máxima, a variação da temperatura 

externa foi de: 

 

 

 

 

 

 

C O L É G I O   L U T E R A N O   S Ã O   P A U L O 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98 

São Paulo, ________  de março  de  2020. 

Nome: ____________________________________________________Nº ______  Ano:8º____ 

                                                     Bimestre: 1º 



Resposta: ____________________________________ 

Questão 4 

Um alpinista escalou 235 m de uma montanha no primeiro dia de sua escalada. No segundo dia ele 

subiu mais 189 m e no terceiro dia mais 216 m. 

Quantos metros o alpinista escalou durante os três dias? 

 

 

Resposta: ________________________________________ 

 

Questão 5 

Observe a tabela que representa as profundidades perfuradas por uma sonda de perfuração na busca 

de um reservatório de petróleo. 

A que profundidade o reservatório de petróleo foi encontrado? 

 

 

 

 

Resposta: _____________________________ 

 

Questão 6 

Caio recebe o seu salário quinzenalmente. Observe a sua planilha de planejamento. 

Seguindo o seu planejamento, Caio conseguirá guardar uma parte do seu salário? Quanto? 

  

 

 

 

Resposta: _____________ 

 



 

 

Questão 7 

Será que você consegue resolver este quebra-cabeças com números inteiros? 

No quadrado que número inteiro deve substituir cada letra? 

 

  

 

 

 

A = ______ 

B = ______ 

C = ______ 

 

 

 

Questão 8 

Marcos tinha um saldo de – R$ 129,00 em sua conta bancária e emitiu dois cheques, um no valor de R$ 

65,00 e outro no valor de R$ 115,00. 

Que saldo apresentará a conta de marcos após o desconto desses cheques? 

 

 

Resposta: _______________________________________ 

Questão 9 

Ao sair de casa pela manhã, Berenice levava em sua carteira R$ 325,00. Na padaria gastou R$ 25,00. 

Depois foi a farmácia e comprou um remédio que custou R$ 67,00. No supermercado seu gasto foi de 

R$ 228,00. Encontrou com Maria e recebeu dela R$ 180,00 relativos a um empréstimo. Mais tarde 

tomou um lanche e lá se foram R$ 18,00. Parou no posto e colocou R$ 55,00 de combustível em seu 

automóvel. Numa banca de jornais comprou uma revista de no valor de R$ 22,00. Passou num caixa 



eletrônico e viu que o seu saldo no banco estava negativo em R$ 154,00. Depositou em sua conta 

bancária toda a quantia que lhe sobrara na carteira. 

Qual o saldo da conta bancária de Berenice após o depósito?  

Resposta: ______________________________ 

Questão 10 

Pedro gosta de jogar bola de gude. Participou de um torneio na escola e registrou, com números 

positivos, quantas figurinhas ganhou e, com números negativos, quantas perdeu.  

Nesse torneio, Pedro aumentou ou diminuiu a quantidade de figurinhas que tinha? Quanto? 

 

 

 

 

 

 

Resposta: ____________________________________ 

Questão 11 

No fundo do oceano, a 4 000 metros, onde a luz do sol não desce e a temperatura média é de 2 graus, 

vivem estranhas espécies de peixes escuros e de aspecto horroroso aos olhos humanos. Muitos desses 

peixes desenvolveram sistemas orgânicos destinados a iluminar as trevas e atrair as presas: possuem 

luzes no próprio corpo, que acendem e apagam como lanternas quando necessário.  

Até meados do século passado, os cientistas negavam que existisse vida no mar abaixo dos 5 000 

metros. Eles sabiam que muito aquém da superfície, a água filtra a luz vermelha do espectro de luz, 

deixando visíveis apenas combinações de verde e azul. A 2 000 metros, a esmagadora pressão da água 

pode arrebentar um cilindro de mergulho.  

Qual das sentenças abaixo melhor representa a profundidade, em metros, que os cientistas negavam a 

existência de vida? 

(A)  25 . ( - 200)                       

(B)  25 . ( - 160) 

(C)  25 . ( - 80) 

(D)  25 . ( + 200)         



 

 

Questão 12 

Para organizar o estudo de divisão de números inteiros, Anita tem de responder às perguntas a seguir. 

Ajude a Anita com o que você já aprendeu. 

a) A divisão exata de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo dá um número 

inteiro positivo ou negativo? 

b) Quanto dá a divisão de por zero por um número inteiro negativo? 

c) Numa divisão exata de números inteiros, os dois números possuem o mesmo sinal. Essa divisão 

dá como resultado um número inteiro positivo ou negativo? 

d) Quanto dá a divisão de zero por um número inteiro positivo? 

As respostas são, respectivamente? 

(A)  negativo, positivo, positivo, negativo 

(B) negativo, zero, positivo, zero 

(C) positivo, negativo, negativo, positivo 

(D) positivo, zero, negativo, zero 

 

Potência e Notação Científica 

Questão 13 

Um conjunto habitacional possui 6 prédios. Cada prédio tem 6 andares, e cada andar, 6 apartamentos. 

O número de apartamentos é: 

(A) 6³ 

(B) 64 

(C) 65 

(D) 66 

  



Questão 14 

Uma cultura de certa bactéria, mantida sob condições ideais, triplica o seu volume a cada dia. Se o 

volume no primeiro dia é de 9 cm³, o volume no quinto dia será: 

(A) 2.187 cm³  

(B) 939 cm³ 

(C) 729 cm³ 

(D) 405 cm³ 

 

Questão 15 

No primeiro dia de uma epidemia de gripe, foram registrados 5 casos de pessoas infectadas. No 

segundo dia, cada uma das cinco transmitiu a gripe a outras cinco pessoas saudáveis. E assim a doença 

se propagou nos quatro dias seguintes. No final do 6º dia, quantas pessoas já haviam sido infectadas? 

(A) 19.530 pessoas. 

(B) 15.625 pessoas. 

(C) 3.125 pessoas 

(D) 700 pessoas. 

Questão 16 

Um trilhão de reais é o valor pago por brasileiros em impostos. 

O impostômetro - painel que registra os impostos arrecadados pela União, estados e municípios - 

alcançou um trilhão de reais. 

Que potência de 10 é um trilhão? 

 (A) 1010 

 (B) 1011 

 (C) 1012 

 (D) 1013 

  

  



Questão 17 

Num observatório, alguns astrônomos estimaram que existem 100 bilhões de galáxias, cada uma com 

100 bilhões de estrelas e cada uma destas com 10 planetas girando a seu redor. Então, de acordo com 

esses astrônomos, existem aproximadamente no universo: 

(A) 1012 planetas  

(B) 1017 planetas 

(C) 1023 planetas 

(D) 10121 planetas 

 

Questão 18 

Enviei um e-mail a três pessoas. O título de cada e-mail era A. Cada pessoa que recebeu esse e-mail, 

escreveu, à outras três pessoas, colocando o título B. Esse procedimento se repetiu, com cada pessoa 

que recebeu o e-mail, de modo que o título a ser enviado seguiu a ordem do nosso alfabeto. Qual a 

potência que representa quantos e-mails foram enviados com a letra D? 

(A) 34 

(B) 35 

(C) 36 

(D) 37 

Questão 19 

As exportações de carne de frango do Brasil somaram 363,6 mil toneladas em março de 2012, alta de 

6,6% em relação ao registrado no mesmo período de 2011, configurando-se em um volume recorde 

para o período, informou a Ubabef (União Brasileira de Avicultura). 

Utilizando a potência de 10, podemos dizer que essa quantia corresponde a: 

(A) 3,636 x 10³ 

(B) 3,636 x 104 

(C) 3,636 x 105 

(D) 3,636 x 106                  

  



Questão 20 

Uma molécula de sal de cozinha pesa 9,7 x 10-23 g. Quantas moléculas existem em 1kg de sal? 

Represente na forma de Notação Cientifica. 

(A) 1,03 x 1017 

(B) 1,03 x 1019 

(C) 1,03 x 1021 

(D) 1,03 x 1025 

Questão 21 

Anavilhanas é uma estação ecológica de 335 mil ha, criada em 1981. Inclui 400 ilhas em forma de 

corrente nas águas do Rio Negro, no Amazonas. Sabendo que 1 hectare (1 ha) equivale a 10 000 m², 

qual seria a medida dessa área em metros quadrados, usando a Notação Científica? 

(A) 3,35 x 109 m² 

(B) 3,35 x 107 m² 

(C) 3,35 x 105 m² 

(D) 3,35 x 10³ m² 

Questão 22 

Campanhas contra o tabagismo vêm sendo feitas, mas ainda é alarmante o número de fumantes no 

Brasil. Um em cada dois fumantes morrem de doenças cardiovasculares, câncer e uma lista enorme de 

males associados ao vício.  

Para se ter uma ideia, um fumante médio consome cerca de 10 cigarros por dia. Durante 30 anos, qual 

será, em notação científica, a representação de seu consumo?   

(A) 1,095 x 105 

(B) 1,095 x 10³ 

(C) 1,095 x 10-3 

(D) 1,095 x 10-5 

  



Questão 23 

A distância mínima entre a Terra e Marte é de, aproximadamente, 7,8 x 107 km. Para você ter uma 

ideia de quanto essa distância é grande, calcule quantos dias você demoraria para ir até Marte num 

jato comercial.  

Esse avião faz, aproximadamente, 1000 km/h. 

(A) 78000 dias 

(B) 3250 dias 

(C) 780 dias 

(D) 213 dias 

Questão 24 

Se o volume de uma gota de água é 5 x 10-5 L, quantas gotas existem em 1 litro de água?  

Na forma de Notação Científica: 

(A) 2,0 x 10-2 

(B) 2,0 x 10³ 

(C) 2,0 x 104 

(D) 2,0 x 105 

  



Gráficos 

Questão 25 

O quadro a seguir apresenta a previsão de tempo e temperatura do Rio de Janeiro para 5 dias. 

Para qual dia estão previstas temperaturas abaixo de 15º? 

(A) Segunda feira 

(B) Quarta feira 

(C) Quinta feira 

(D) Sexta feira 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 26 

A tabela mostra o número de carros vendidos, em certa concessionária, no primeiro trimestre do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

É correto afirmar que: 

(A) Foram vendidos 31 carros do tipo X; 

(B) O melhor mês de vendas foi janeiro; 

(C) Foram vendidos 41 carros em fevereiro 

Tempo 

temperatura 

2ª 

feira 

3ª 

feira 

4ª 

feira 

5ª 

feira 

6ª 

feira 

Máxima 28° C 26° C 29° C 30° C 25° C 

Mínima 16° C 12° C 18° C 21° C 13° C 

Números de carros vendidos 

Tipo de carro Janeiro Fevereiro Março  

X 15 23 12 

Y 16 18 20 



(D) Em fevereiro foram vendidos mais carros do tipo Y. 

Questão 27 

O volume do lixo urbano reciclado aumentou nos últimos anos. Segundo o Compromisso Empresarial 

para Reciclagem (Cempre), passou de 5 milhões de toneladas em 2003 para 7,1 milhões de toneladas 

em 2008. Dados recentes apontam quanto o Brasil vem melhorando seus índices, mas ainda temos um 

longo caminho a percorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico é correto afirmar: 

(A) A diferença da quantidade (em toneladas) entre o plástico e o alumínio é de 332 mil; 

(B) A quantidade de papelão e plástico juntos formam 4.936 mil toneladas; 

(C) Entre os materiais, o plástico é o que menos reciclamos; 

(D) O total de material reciclado chega a 5 milhões de toneladas.    

  



Questão 28 

Foi realizada uma pesquisa sobre o local onde cada aluno de uma turma do 6º ano nasceu. Com as 

informações obtidas construiu-se o seguinte gráfico de colunas:  

Qual tabela deu origem ao gráfico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)                                         B)                                         C)                                               D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Local Nº 
alunos 

Rio de 
Janeiro 6 

Niterói 4 

Campo 
Grande 5 

Nova 
Iguaçu 15 

Local Nº 
alunos 

Rio de 
Janeiro 6 

Niterói 15 

Campo 
Grande 5 

Nova 
Iguaçu 4 

Local Nº 
alunos 

Rio de 
Janeiro 6 

Niterói 5 

Campo 
Grande 15 

Nova 
Iguaçu 4 

Local Nº 
alunos 

Rio de 
Janeiro 15 

Niterói 6 

Campo 
Grande 4 

Nova 
Iguaçu 5 



Questão 29 

Observe o gráfico que representa o aumento da produção de milho no Brasil (1964 a 2007). 

Qual foi o crescimento da produção de 1964 a 2007? 

(A)  4.788 kg/ha 

(B) 3.488 kg/ha 

(C) 2.188 kg/ha 

(D) 1.300 kg/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 30 

A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior que se imagina, como mostra a 

pesquisa realizada com jogadores profissionais dos quatro principais clubes de futebol do Rio de 

Janeiro. De acordo com os dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o 

Ensino Médio é aproximadamente: 

(A) (C) 54% 

(B) (D) 60% 

(C) 48% 

(D) 14% 

 

 

 

 

 

  



 

 

Questão 31 

Para testar a quantidade de um combustível composto apenas de gasolina e álcool, uma empresa 

recolheu oito amostras em vários postos de gasolina. Para cada amostra foi determinado o percentual 

de álcool e o resultado é mostrado no gráfico a seguir. Em quantas dessas amostras o percentual de 

álcool é maior que o percentual de gasolina? 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 

 

 

Questão 32 

Uma pesquisa feita em São Luís (MA), de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse 

mosquito era encontrado. De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos 

focos do mosquito nesse município deveria ser constituído por: 

 

(A) Pneus e caixas d’água; 

(B) Tambores, tanques e depósitos de 

barro; 

(C) Vasos de construção e peças de 

carro; 

(D) Garrafas, latas e plástico. 

 

  

Tipos de 

reservatório 

População de Aedes aegypti 

2000 2001 2002 

Pneu 895 1.658 974 

Tambor/tanque/ 
depósito de barro 

6.855 46.444 32.787 

Vaso de planta 456 3.191 1.399 

Material de 
construção/peça 
de carro 

271 436 276 

Garrafa/lata/ 
plástico 

675 2.100 1.059 

Poço/cisterna 44 428 275 

Caixa d’água 248 1.689 1.014 

Piscina e outros 615 2.658 1.178 

TOTAL 10.059 58.604 38.962 



Questão 33 

O gráfico mostra o crescimento da população mundial, segundo a ONU. 

Analisando os dados, podemos dizer que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) A África terá o maior crescimento populacional previsto para 2100; 

(B)  A Indonésia liderou o índice de crescimento em 2011; 

(C) Na Europa o crescimento será de 65 milhões até 2011; 

(D) A população da China e da Índia para 2100 será de 2.590; 

  



Questão 34 

Alguns estudos indicam que, dentro de duas décadas, faltará água em muitos países do mundo. Por 

isso, é preciso consumi-la de forma moderada e sem desperdícios.  

Se uma pessoa consome, em média, 200 litros de água por dia, quantos litros ela consome em higiene? 

E para cozinhar e beber? 

 

 

(A) 50 litros, 54 litros; 

(B) 54 litros, 66 litros; 

(C) 66 litros, 50 litros; 

(D) 150 litros, 66 litros. 

 

 

  



 

COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Reg. nº 1214/1933 – P.G.E. DE 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98. 

NOME: _______________________________ número: ________ 1o BIMESTRE 

PROFA.: Lígia Moura 8o ano (   ) A   (   ) B     NOTA:___________    DATA:___/___/2020 

Roteiro de Estudos de Língua Espanhola  

Lee el fragmento de una entrevista con la cantante Shakira y haz las actividades. 

Shakira, la reina latina 
 
Nombre: Shakira Isabel Mebarak Ripoll. 
Nació: 2 de febrero de 1977 
Lugar: Barranquilla (Colombia). 

(1º) […] Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una de las artistas más importantes del panorama 
musical del siglo XXI. Nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977 y su carnet dice que es 
cantautora de profesión, arreglista, compositora, productora, coreógrafa, actriz y bailarina. […] A los 
ocho años empezó a escribir y componer canciones, aunque en el coro del colegio la rechazaron a los 
10 años porque su tono de voz hacía que sobresaliera entre el resto de compañeras. Ironías del destino, 
decían que sonaba como una cabra. Su vibrado era tan fuerte que solo cantaba «solos». […] 

(2º) Pero no sólo canta, va en coche, baila, escribe y compone. Su último disco, y título de la gira 
que inició en septiembre en Canadá, se llama Sale el Sol y ya es todo un éxito, pero seguro que aún 
nos suena mucho más la canción del pasado Mundial de Fútbol en Sudáfrica: el Waka Waka. Pero 
conozcamos un poco más a esta joven de 33 años cuya máxima ilusión es hacer felices a los demás. 
Su cuerpo y sus movimientos sensuales la delatan, aunque ella se considera una chica muy normal. 

(3º) ¿Cómo se definiría usted? 
Soy cariñosa, atenta, con sentido de humor. […] Amo la música y a veces pienso que estoy condenada 
a cantar toda la vida. Soy una persona que tiene las pasiones y los deseos y los sueños propios de una 
mujer, así de simple. Creo que la mujer tiene una visión de águila para las cosas. En general, tenemos 
una gran capacidad de entrega en el trabajo y somos capaces de distribuir nuestro tiempo y nuestras 
energías en millones de cosas. 

(4º) ¿Cree que con el Waka Waka del Mundial la gente tiene otra idea de usted? 
No lo sé. Lo que es cierto es que nunca pude imaginar que iba a empezar a leer los periódicos por la 
sección de deportes. Ahora soy una fanática del fútbol. Si añadimos el Waka Waka a esta receta resulta 
uno de los periodos más emocionantes de mi vida, sobre todo cuando oí llorar a mis padres por teléfono 
después del concierto de la ceremonia inaugural. La canción del mundial ha dado grandes 
satisfacciones. Nada más verme, los agentes de inmigración en Sudáfrica se pusieron a cantar el Waka 
Waka y yo a bailar con ellos. Y otro día, en el tráfico, cuando me reconocieron, la gente salió de los 
coches y rodearon el nuestro bailando la canción. Imagínese, hace poco tuve una conversación de 20 
minutos con mi hermano solo de fútbol. Y la verdad, ¡nunca había hablado con él 20 minutos seguidos 
por teléfono porque es un todo un lujo! […] 

(5º) ¿La fama es adictiva? 
Con 33 años sé que la libertad es el deseo más grande que tenemos los seres humanos: con o sin 
dinero, con o sin fama, todos queremos estar más allá de cumplir un horario. Lo que hace mal es que la 
fama se vuelve adictiva, salvo que te des cuenta de que la necesidad de éxito es una enfermedad. Me 
psicoanalizo para comprender mejor mis sueños. Y porque me gusta entender la raíz de mis reacciones, 
estar segura de que mi neurosis no se interponga entre mi felicidad y yo. [...] 

(6º) Como presidenta de Pies Descalzos y embajadora de la ONU, ¿piensa que hacemos lo 
necesario por los niños? 
Uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU planteaba que cada niño tuviera acceso a la 
educación primaria en el 2015. No vamos a llegar, estamos muy lejos de la meta a la que se 
comprometieron los líderes de tantos países. 

 



1. Contesta las preguntas de acuerdo con el texto. 

a. ¿Cuáles son los apellidos de Shakira? 

___________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué crítica recibió Shakira cuando era niña? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué ejemplo da Shakira al atribuir a las mujeres una visión de águila? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué costumbre de la cantante cambió tras el Mundial en África? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

e. ¿Qué puesto de destaque internacional ocupa Shakira? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué son las palabras heterotónicas?  
 

 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Escribe la sílaba tónica (1, 2 o 3) de las palabras heterotónicas que siguen: (2,0)  
 

 1 2 3 Sílaba 

a)  A LER GIA  

b)  CE RE BRO  

c)  E LO GIO  

d)  EU FO RIA  



e)  IM BÉ CIL  

f)  RÚ BRI CA  

g)  SÍN TO MA  

h)  TU LI PÁN  

i)  AL CO HOL  

j)   AL GUIEN  

k)   CÓC TEL  

l)  É LI TE  

m)   I MÁN  

n)  LÍ MI TE  

o)   MIO PE  

p)   MA GIA  

q)   NI VEL  

r)   GAU CHO  

s)   CRÁ TER  

 

 

4. Explica cuándo utilizamos los verbos de cambio que siguen:  
 

a. Volverse: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

b. Ponerse: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

c. Hacerse: 
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

5. Escribe un ejemplo para cada verbo de cambio del ejercicio 4: 
 

a. Volverse: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

b. Ponerse: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

c. Hacerse: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 


