
 
ROTEIRO DE ESTUDOS 

2ª PROVA - 3º TRIMESTRE – NOVEMBRO DE 2014  
8º ano A e 8º ano B 

 
Língua Portuguesa (Professora Lídia) 
Ler e interpretar textos com ênfase na linguagem poética. Páginas 206 a 213. 
Identificar e diferenciar as orações principais das orações subordinadas. 
Identificar e classificar as orações subordinadas adverbiais I e II. Págs. 180 a 187 e 192 a197 
Identificar e classificar as orações subordinadas adjetivas  
Identificar e analisar como funcionam os pronomes relativos nas orações. Págs. 217 a 220 
 
Matemática (Professora Márcia) 
Os sistemas e o método da adição; Os sistemas e o método da substituição; Problemas 
envolvendo sistemas de equações – Conteúdo e exercícios resolvidos do livro didático (páginas 
242 a 257) e listas extras de exercícios. 
Comprimento da circunferência: relação entre perímetro e diâmetro da circunferência – Conteúdo e 
exercícios resolvidos do livro didático (páginas 277 a 283) e lista extra de exercícios 
 
História (Professora Aline) 
Unidades 8: Segundo Reinado. 
Conteúdos: Os temas serão trabalhados através de análise do paradidático. 
Materiais: Paradidático "1889", livro, caderno e lista de exercícios avaliados pelo D.E. 
 
Geografia (Professor Ariston) 
Unidade 8 (páginas 196 a 206) – O Brasil. 
Ditadura Militar, Transição Democrática; Reestruturação Econômica; Brasil e sua importância 
Internacional; Blocos Econômicos Brasileiros e Neoliberalismo Brasileiro. 
Obs.: Utilizar anotações em classe e guia de estudos.  
 
Ciências (Professora Eliane) 
Unidade 6 
Temas 7, 8, 9, 10 estudar o caminho do alimento, o que ocorre em cada etapa, as substâncias que 
atuam no processo digestório, digestão mecânica e química, as doenças relacionadas ao sistema 
digestório p 162 a 171 
Unidade 7 temas 2, 3, 4 p 182 a 187. 
Sistema circulatório seus componentes, suas funções e características do sistema. 
Exercícios e resumos do caderno 
  
Inglês (Professora Letícia) 
Futuro com WILL (Página 89) 
- Futuro com going to X Futuro com Will 
- Maybe / Probably / Definitely (páginas 95, 97) 
- CADERNO 
 
Espanhol (Professora Andréa) 
Imperativo negativo (unidade 8 até o conteúdo dado) 
Presente Subjuntivo pg 61 ,64 
Pretérito indefinido ( lista lousa) 
Hipotesis- 77 
Ejercicios extras 109 , 110 


