CONTEÚDO DAS PROVAS – 1º TRIMESTRE
8º ANO EF – 2017

PORTUGUÊS

Tipos de sujeito, pronomes oblíquos como OD e OI, OD e OI, predicação verbal, tipos de predicado, predicativos do sujeito e do
objeto, adjunto adnominal, adjunto adverbial.

LITERATURA

Literatura africana, interpretação de texto e temáticas literárias em “Os da minha rua”, denotação x conotação, discursos direto
e indireto, foco narrativo, gênero conto, elementos e estrutura da narrativa.

INGLÊS

Tempos Verbais: Simple Present, Present Continuous, Simple Past / Asking Questions / Countable x Uncountable Nouns ?
Some, Any, A, An / Gerunds / Like, love, enjoy, hate, would like +ing or to / Possessive Pron. x Possessive Adjectives / Modals:
Have to, Don’t Have to, Can, Can’t

HISTÓRIA

Raízes da cultura brasileira
Histórias e culturas indígenas:
- Livro: “A América Pré-Colombiana”, capítulo 10 (edição antiga) ou capítulo 7 (edição nova).
- Textos, caderno e vídeos.
Histórias e culturas africanas:
- Livro: “A África antes dos europeus”, capítulo 3 (edições antiga e nova).
- Textos, caderno e vídeo.

GEOGRAFIA

Trabalho, tecnologia e meio ambiente no sistema capitalista (cap. 3); Do mundo bipolar ao mundo multipolar (cap. 5); As
revoluções industriais e o processo de globalização (cap. 6); As raízes do subdesenvolvimento (cap. 8); O processo de
colonização e a formação do espaço periférico africano (cap. 14).

MATEMÁTICA

Unidade 1 - Números Reais - Página 10 até a página 36. (Estudar a matéria e os exercícios, inclusive os avulsos no caderno)
Unidade 2 - Potenciação e Radiciação - Página 38 até 66. (Estudar a matéria e os exercícios, inclusive os avulsos no caderno)
Avaliações passadas
Lista de exercícios
Pesquisas.

DESENHO

Ponto reta e plano; segmento de reta; congruência de segmentos; ponto médio; ângulos: congruência de ângulos; bissetriz de
um ângulo; posições relativas de duas retas; ângulos opostos pelo vértice, ângulos de duas retas paralelas cortadas por uma
transversal; triângulos: Classificação e condição de existência.

CIÊNCIAS

EM BREVE

