
 
ROTEIRO DE ESTUDOS 

2ª PROVA - 1º TRIMESTRE – ABRIL DE 2014  
8º ano A e 8º ano B 

 
Língua Portuguesa (Professora Lídia) 
Interpretação de Textos 
Vozes verbais (p. 58 a 64) 
Complemento nominal e Adjunto adnominal (p. 76 a 81) 
Aposto e vocativo (p. 88 a 92) 
Emprego do Ç/C e SS/S (p. 93 a 95) 
 
Matemática (Professora Márcia) 
Porcentagem; Regra de três; Cálculo de acréscimo e de desconto – Conteúdo e exercícios do livro 
didático (páginas 65 a 82 do livro didático) e Caderno de atividades (páginas 19 a 22). 
Fórmulas e equações – Conteúdo e exercícios do livro didático (páginas 83 a 89) e do caderno de 
atividades (páginas 23 e 24). 
 
História (Professora Aline) 
Unidades 3 e 4: Das revoluções Inglesas à Revolução Industrial/ Revoluções na América e na 
Europa. 
Conteúdos: Revoluções Puritana e Gloriosa (pág. 65); Inglaterra pioneira no processo de 
industrialização (págs. 66-67); A Revolução Industrial (págs. 68 a 71); A reação iluminista (pág. 92); 
A independência dos Estados Unidos (págs. 96 a 99); França antes da revolução e início (págs. 
102 a 107). 
Materiais: Livro, Guia de Estudo (págs. 18 a 26), caderno, exercícios e revisão. 
 
Geografia (Professor Ariston) 
Unidade 3: 
* Localização histórica-cultural e geográfica do continente americano. A constituição física, relevo, 
hidrografia, clima e vegetação das Américas. 
Compreender a ação de ocupação do continente desde a chegada dos colonizadores, além da 
constituição física e climática do continente, atentando-se também às bacias hidrográficas. 
Utilizar o guia de estudos como apoio. 
 
Ciências (Professora Adriana) 
A célula 
Núcleo e divisão celular 
Relatório da aula prática sobre célula eucarionte 
Refazer para estudar os exercícios do livro texto e guia de estudos 
  
Inglês (Professora Letícia) 
- Passado Simples. (Afirmativa, negativa e interrogativa) 
- Verbos regulares e irregulares 
- Can / May 
PÁGINAS: 28, 29 / 36 a 39 + CADERNO 
 
Espanhol (Professora Andréa) 
V. Pluscuamperfecto de indicativo – Página 29 
Futuro + Conditional – Páginas 29 a 51 
Colocação Pronominal – Páginas 100 e 101 
me, te, se, nos, os, se, lo, la, le (es) + gerundio/ infinitivo 
  


