
 
 
 
 

 

PROVAS FINAIS 2019 

8º ANO EF 

 

Comunicamos que, entre os dias 11 a 16/12, serão realizadas as Provas Finais conforme o 

cronograma a seguir: 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

a) As avaliações iniciarão as 7h30 e serão realizadas nas respectivas salas de 
aula.  

b) O tempo máximo de tolerância para atraso será de trinta minutos, a contar 
o horário de início das provas. Após, o aluno não poderá realizar a(s) prova(s) 
do dia. 

c) Durante as avaliações, o tempo mínimo de permanência do aluno em sala 
de aula será de uma hora.  

d) O aluno, durante a aplicação das avaliações, deverá manter postura 
adequada, realizando-as sem qualquer tipo de consulta não autorizada pelos 
professores. 

e) Ao término das avaliações o aluno ficará liberado das atividades escolares, 
podendo assim, ausentar-se do Colégio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA PROVAS FINAIS 

11/12 Matemática e Ensino Religioso 

12/12 Língua Portuguesa e Redação 

13/12 Língua Inglesa, História e Geografia 

16/12 Ciências, Filosofia e Ed. Artística 



LISTA DE CONTEÚDOS PARA A PROVA FINAL  
8º ANO DO EF 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Frase, oração e período; Adjunto adverbial e adnominal; Homônimos e parônimos; Vírgula entre 
os termos da oração; Aposto; Vocativo; Completo nominal; Vozes verbais; Conjunção 
coordenativa; Período composto por coordenação; Uso dos porquês; Uso do hífen. 
 
MATEMÁTICA 
 
- Expressões Algébricas, - Números reais, - Monômios (operações), - Polinômios (operações), - 
M.M.C de monômios e polinômios, - Produtos notáveis, - Fatoração dos polinômios, - Frações 
algébricas, - Triângulos, - Equações fracionárias e - Equações literais. 
 
CIÊNCIAS 
 
Sistemas (Respiratório, digestório, circulatório, excretor e reprodutor)   
 
HISTÓRIA 
 
Expansão da América portuguesa: interiorização; missões jesuíticas e bandeirismo; Sociedade 
das Minas. 
Revoluções na Inglaterra e Revolução Industrial. 
Iluminismo. 
Independência dos EUA. 
Revolução Francesa. 
Império de Napoleão Bonaparte. 
Independências na América espanhola. 
Crise do sistema colonial: independência do Brasil, primeiro reinado, período regencial, segundo 
reinado, expansão cafeeira, fim da escravidão e imigração no Brasil. 
Revoluções e nacionalismo no fim do século XIX: revoluções liberais, unificação da Itália e 
Alemanha, expansão da indústria na Europa, novas teorias políticas e científicas. 
Os EUA no século XIX: expansão para oeste e Guerra de Secessão. 
 
GEOGRAFIA 
 
Continente Americano 
 

- Localização 
- Formação histórica 
- Ocupação humana 
- Paisagem natural 
- População 
- Atividades econômicas. 
- Regionalização 

           - Diferenças econômicas: América Anglo-Saxônica e América Latina. 
- América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México) 
- América Central (Continental e Insular) 
- América do Sul (Andina, Platina e Guianas). 



 
Continente Africano 

- Localização 
- Formação histórica 
- Ocupação humana 
- Paisagem natural 
- População 
- Atividades econômicas. 
- Neocolonialismo 

 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
Simple Past ( Passado Regulares e Irregulares -uso do auxiliar DID e DIDN´T) 
Passado To BE e There To BE ( WAS e WERE) 
Uso dos WH Questions ( Who, When, Where, How, Why); 
Years and Ordinal Numbers ( anos e números ordinais) 
Adjetivos na forma comparativa e superlativa ( curtos e longos); 
Tempos futuros ( will e going to ) 
Modal Verbs ( can, could, must, should, have to) 
Intensificadores: too, enough, very 
Vocabulário geral 
Leitura e interpretação de texto 
 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
Apropriação Cultural - Ego - Academicismo - Barroco Brasileiro/ Barroco Europeu 
 
FILOSOFIA 
 
Liberdade, Responsabilidade e Perfectibilidade 
Ética dos Animais 
Semelhanças e diferenças entre animais e humanos 
Soberania, democracia, a lei e a Liberdade 
Democracia no Brasil 
Processo democrático brasileiro. 
 
ENSINO RELIGIOSO 
 
Divindades 
Sincretismo 
Concepções diferentes de Mundo do além 
Religiosidade e Juventude  
Natal e consumismo 

 


