
  

 

 
 
 
 
Niterói, 20 de fevereiro de 2018. 
 
 
Segue calendário das avaliações do 1º período para o 8º ano do Ensino Fundamental II: 

 
AV 1 Disciplina Horário 

14/03 – 4ª feira Redação 11h – 12h40 

19/03 – 2ª feira Língua Portuguesa 11h – 12h40 

20/03 – 3ª feira Inglês 11h – 11h50 

21/03 – 4ª feira História 11h - 12h40 

22/03 – 5ª feira Ciências 10h10 – 11h50 

23/03 – 6ª feira 
 

Geografia 
 

11h - 12h40 

26/03 – 2ª feira Álgebra (Mat.1) 11h- 12h40 

27/03 – 3ª feira Espanhol 11h- 11h50 

28/03 – 4ª feira Geometria (Mat.2) 11h- 12h40 

 
 

Observações importantes: 
 

1) O(a) aluno(a) deverá chegar no horário normal de entrada, 7h10. 
2) No dia em que ocorrerem duas provas, o aluno deverá fazer ambas, sem a 

possibilidade de fazer apenas uma delas. 
3) O aluno que faltar a uma ou mais provas deverá fazer a segunda chamada, 

que ocorrerá no período de 14 a 17 de maio, de acordo com calendário 
específico, que será enviado mais adiante.   

4) Na AV1, as disciplinas de Artes, Educação Física e Ensino Religioso 
serão avaliadas, através de trabalhos específicos, comunicados 
previamente às famílias, com critérios estabelecidos pelos respectivos 
professores. 

 
Atenciosamente, 

 
Leonardo Borba 

Coordenador do Ensino Fundamental II 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
8º ano (MANHÃ) – 03/18 

 



 

 

 
8º ANO FUNDAMENTAL - MATÉRIA DA PROVA (AV1) DO 1º PERÍODO 2018 

 
 
 
 
 

Ciências   Espanhol Geografia Geometria  História 
- Célula: Suas partes 
fundamentais, organelas 
e suas funções; 
- Tipos de tecidos: 
Epitelial, conjuntivo, 
muscular e nervoso; 
- Características e 
funções de cada tecido. 
 

- Verbos Regulares e 
Irregulares en Pretérito 
Perfecto Simple; 
- Pronombres 
Complemento Directo; 
- Verbos irregulares en 
Pretérito Perfecto Simple 
(TENER-ESTAR-
ANDAR-VENIR). 

- Capítulo 3: O trabalho e a 
tecnologia nas sociedades 
capitalista (sociedade capitalista, 
Sistemas econômicos, Divisão 
Social do trabalho); 
- Capítulo 4:  Fronteiras e nações: 
a luta pelo território; Disputas 
territoriais por zonas de 
Fronteiras; Fronteiras e território 
em mutação;  
- Capítulo 5: Do mundo bipolar ao 
multipolar (sistema capitalista e 
socialista, guerra fria e a queda 
do socialismo. 

- Reta; 
- Semirreta; 
- Segmentos de reta 
(colineares, consecutivos e 
adjacentes); 
- Segmentos congruentes; 
- Ponto médio de um 
segmento; 
- Mediatriz; 
- Posições relativas de duas 
retas em um plano; 
- Ângulos (definição, 
elementos, medidas, 
classificação e propriedades); 
- Bissetriz de um ângulo; 
- Posições relativas de dois 
ângulos; 
- Ângulos complementares, 
suplementares e 
replementares; 
- Conceitos primitivos da -
Geometria (postulados 
fundamentais e teoremas); 
- Fontes de estudo: anotações 
no caderno e livro didático 
(p.121 à 143 e p.154 à 157). 

- Africanos no Brasil: 
Dominação e Resistência; 
- A Expansão Territorial no 
Brasil Colonial; 
- A mineração no Brasil 
Colonial. 



 

 

 
 

8º ANO FUNDAMENTAL - MATÉRIA DA PROVA (AV1) DO 1º PERÍODO 2018 

 
 

Inglês Língua Portuguesa Matemática  Redação 
- Reading 
Comprehension; 
- Simple Past_ Was/were. 

- Texto – leitura, compreensão e 
estudo do 
Vocabulário; 
- Semântica; 
- Sintaxe: sujeito, predicado 
(nominal, verbal, verbo- 
nominal); predicativo do sujeito,  
complemento verbal, adjunto 
adnominal e adjunto 
adverbial; 
- Morfossintaxe. 

- Razão e Proporção: Razão entre dois 
números, Razões especiais, Proporção, 
Propriedade fundamental da proporção; 
- Grandezas Proporcionais e Regra de 
Três Simples: divisão em partes 
proporcionais, regra de três; 
- Conjuntos Numéricos: Q (Racionais) e  
I (Irracionais). 
- Estudar pelo caderno, livro e fichas. 

- Compreensão de texto; 
- Elementos da narrativa; 
- Narrador onisciente; 
- Discurso direto e indireto; 
- Pontuação; 
- Ortografia; 
- Crônica. 
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