CONTEÚDO DE AVALIAÇÃO FINAL
8º ANO EF – 2017

PORTUGUÊS

Transitividade e predicação verbal; complemento verbal, adjunto adverbia,
adjunto adnominal, vozes verbais, conjunção, período simples e período
composto, coordenação e subordinação.

LITERATURA

Poesia e figuras de linguagem.

INGLÊS

Verb Tenses: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past
Continuous / Modals: Have to, Don’t Have to, Can, Can’t, Must, Should /
Too x Enough / Comparative Forms / Superlative Forms / Adverbs with LY
/ Verbs followed by ING / Vocabulary: Physical Description, Natural
Disasters, Crime Words, Clothes Styles, Travel Tips, Geographical Names
/ Book - units 1 to 6.

HISTÓRIA

Renascimento (principais características); Reforma e Contrarreforma
(causas, características e consequências); O Estado Moderno europeu
(Antigo Regime europeu e monarquia absolutista); e principais
características dos processos de colonização da América portuguesa,
espanhola e inglesa.
Estudar pelo caderno, textos entregues e livro (capítulos 6, 7, 8, 11, 12 e
13 - edição antiga; ou capítulos 5, 6, 9, 10 e 11 - edição nova).

GEOGRAFIA

Os processos de globalização e sua relação com a questão tecnológica
(1º trimestre).
Os processos de colonização da América Latina e da África e sua relação
com as questões atuais dessas regiões (1º e 3º trimestre).
Etnocentrismo e xenofobia em termos locais e globais (2º trimestre).
Aspectos ambientais gerais do mundo (2º trimestre).
Aspectos sociais da América Latina (3º trimestre).

MATEMÁTICA

Estudar a matéria e refazer os exercícios do:
Capítulo 3 - Propriedades de potência - Em especial da página 48 até 53
que abrangem a multiplicação e divisão de potências com a mesma base
e multiplicação e divisão de potências com o mesmo expoente.
Capítulo 4 - Raiz quadrada - Em especial da página 59 até 62 e página 66
que abrangem a extração da raiz quadrada por decomposição em fatores
primos.
Capítulo 14 - Expressões algébricas - Em especial da página 164 até 170
que abrangem o valor numérico de uma expressão algébrica e Polinômios
(coeficiente, parte literal, grau e redução de termos semelhantes
colocando na ordem decrescente dos expoentes).
Capítulo 15 - Operações com monômios e polinômios - da página 173 até
190 que abrangem a adição, subtração, multiplicação e divisão de
monômios e polinômios.
Capítulo 16 e 17 - Produtos notáveis e fatoração - da página 192 até 218
que abrangem os produtos notáveis e as fatorações estudadas nas aulas.
Estudar também o produto de Estevin e sua fatoração que estão no
caderno.
Estudar os exercícios feitos no caderno, as listas de exercícios e também
as avaliações passadas.

DESENHO

Ângulos: Ângulos opostos pelo vértice e adjacentes; Congruência;
Bissetriz; Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta
transversal.
Triângulos: Classificação; Soma das medidas dos ângulos internos;
Ângulos externos; Congruência; Pontos notáveis do triângulo; Triângulos
isósceles, triângulos equiláteros.
Polígonos: Classificação; Número de diagonais; Soma dos ângulos
internos e externos.
Quadriláteros notáveis: Classificação e propriedades.

CIÊNCIAS

. TECIDOS (HISTOLOGIA HUMANA) - CAPÍTULO 02 DO LIVRO;
POWER POINT DISPONÍVEL NO SITE DO COLÉGIO E ANOTAÇÕES
NO CADERNO;
. NUTRIENTES – CAPÍTULO 03 DO LIVRO E ANOTAÇÕES NO
CADERNO
. DIGESTÃO – CAPÍTULO 04 DO LIVRO E ANOTAÇÕES NO CADERNO
. RESPIRAÇÃO – CAPÍTULO 06 DO LIVRO E ANOTAÇÕES NO
CADERNO
. EXCREÇÃO - CAPÍTULO 09 DO LIVRO

