
 

 
 
 
 
 
 
 Niterói, 10 de julho de 2018. 
 
 

Estimados estudantes, pais e ou responsáveis,  
 
Segue o calendário de provas de AV2 do 2º período para os alunos dos 8ºs anos do 
Ensino Fundamental II do turno matutino: 

 
AV2 HORÁRIO DISCIPLINA 

 
20/08 – 2ª feira 

 

 
10h10 

 
Língua Portuguesa 
Ensino Religioso 

 
 

    21/08 – 3ª feira 
       

 
10h10 

 
Geometria (Mat 2) 

 
 

22/08 – 4ª feira 
 
 

 

 
10h10 

 
História 
Inglês 

 

 
23/08 – 5ª feira 

 

 
10h10 

 
Geografia 

Artes 
 
 

 
24/08 – 6ª feira 

 

 
10h10 

 
Ciências 
Espanhol 

 
 

25/08 –Sábado 
 

 
8h 

 
Álgebra (Mat 1) 

 
 

 

Observações importantes: 
 

• Durante a semana de avaliações, o aluno deverá chegar às 7h, horário normal de 
entrada. 

• No dia em que duas provas forem aplicadas, ambas deverão ser feitas pelo(a) 
aluno(a) – sem a possibilidade de realização de apenas uma delas.  

• Caso o(a) aluno(a) falte à(s) prova(s), deverá fazer a inscrição para realização 
da Segunda Chamada na secretaria em até 48h, após a realização da mesma. 

• As provas terão duração de 2 tempos de aula, não sendo permitido o prolongamento 
da mesma, exceto Artes, Espanhol, Inglês e Ensino Religioso, que terão duração de 
1 tempo de aula cada. 

 
Atenciosamente, 

 

Prof. Leonardo Borba 
                                               Coordenador Ensino fundamental II 

 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
 8º ANO - Manhã   



 

 
 

8º ANO FUNDAMENTAL - MATÉRIA DA PROVA (AV2) DO 2º PERÍODO 2018 

Artes - Cubismo; 
- Abstracionismo. 

Ciências 
- capítulo 8: sangue; 
- capítulo 9: o sistema urinário; 
- capítulo 11: ossos e músculos. 

Espanhol - verbos en futuro perfecto; 
- verbos regulares y irregulares em condicional simple y compuesto. 

E. Religioso 

- unidade 2: coexistência e sinais de interculturalidade; 
- desafios da eoexistência; 
- interculturalidade: possibilidades e desafios; 
- os principais conflitos religiosos na atualidade; 
- ficha 3: desafios da coexistência; 
- livro, pp. 28 até 41. 

Geografia 

- unidade V: 
- capítulo13: continente africano: natureza e cultura;  
- capítulo 14: as raízes do subdesenvolvimento africano; 
- capítulo 15: apropriação do espaço geográfico;  
- capítulo 16: indústria, urbanização e movimentos populacionais na África. 
-- Estudar pelas fichas e caderno. 

História 

- capítulo 7: A era napoleônica; 
- capítulo 8: Independência do Haiti e da América Espanhola; 
- fichas: 9 e 10 (Era Napoleônica e A independência da América 
Espanhola). 

Inglês 
- reading Comprehension; 
- first Conditional; 
- second Conditional; 
- superlatives. 

Língua 
Portuguesa 

- interpretação de textos; 
- figuras de linguagem (comparação, metáfora, personificação, ironia, 
hipérbole, sinestesia, eufemismo e metonímia); 
- análise sintática completa; 
- vozes verbais (ativa, passiva e reflexiva); 
- funções do "se"; 
- funções sintáticas preposicionadas (atenção ao "complemento nominal" e 
ao "agente da passiva"). 

Álgebra 

- expressões algébricas;  
- valor numérico de expressões algébricas;   
- monômios;  
- grau de monômso; 
- adição e subtração de monômios;  
- multiplicação e divisão de monômios;  
- potenciação e radiciacão de monômios;   
- polinômios; 
- adição e subtração de polinômios; 
- multiplicação de polinômios; 
- divisão de polinômios;  
- produtos notáveis;  
- quadrado da soma de dois termos;  
- quadrado da diferença de dois termos;  
- produto da soma pela diferença de dois termos. 
- Estudar pelo livro, caderno e fichas. 

Geometria - triângulos e quadriláteros. 
- Estudar pelo livro pp. 262 a 301. 
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