ROTEIRO PARA RECUPERAÇÃO FINAL - 2018

DISCIPLINA

LÍNGUA
PORTUGUESA

8º ano

CONTEÚDO
Interpretação de texto (tipologia narrativa) – vol 2, páginas 12 a 69
Interpretação de charges, cartuns e textos publicitários – vol 4, páginas 3 a 11 e 54 a 62
Sujeito e predicado – vol 1, páginas 37 a 40
Complementos verbais – vol 1, páginas 104 a 106
Adjuntos Adnominal – vol 1, páginas 148 a 150
Complemento nominal – vol 1, páginas 153 a 155
Adjunto Adverbial – vol 2, páginas 41 a 43
Predicativo – vol 2, páginas 86 a 89
Vozes verbais – vol 3, páginas 24 a 27
Aposto e vocativo – vol 3, páginas 72 a 74
Acentuação gráfica – vol 3, páginas 122 a 126
Uso da vírgula – vol 4 , páginas 29 a 35
Figuras de linguagem – vol 4 ,páginas 74 a 80
APOSTILA 1
Números Reais e a reta
Representação decimal de um número racional;
Representação fracionária de um número decimal;
Fração geratriz: dízima periódica simples e dízima periódica composta;
Representação de números reais na reta numérica.
Potenciação e Radiciação
Expoente inteiro negativo;
Potência de 10;

MATEMÁTICA

Cálculo da raiz quadrada.
Retas coplanares e polígonos
Retas paralelas cortadas por uma transversal (ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes, ângulos alternos
internos e externos, ângulos colaterais internos e externos, ângulos adjacentes suplementares);
Diagonais de um polígono;
Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono;
Soma das medidas dos ângulos externos de um polígono;
APOSTILA 2
Cálculo Algébrico
Polinômios;
Operações* com polinômios.
Produtos Notáveis
Quadrado da soma de dois termos;
Quadrado da diferença de dois termos;
Produto da soma pela diferença de dois termos;
Cubo da soma de dois termos;
Cubo da diferença de dois termos.
Triângulos
Teorema de Pitágoras.
APOSTILA 3
Fatoração
Simplificação de frações algébricas;
Fator comum em evidência;
Agrupamento;
Fatoração do trinômio quadrado perfeito;
Fatoração da diferença de dois quadrados;
Fatoração da soma e da diferença de dois cubos;
Produto de Stevin;
Operações com frações algébricas.
Estatística
Média Aritmética;

CIÊNCIAS

Média Ponderada;
Média Geométrica;
Moda;
Mediana.
APOSTILA 4
Equações e inequações do 1º grau
Fatorando para resolver equações;
Problemas para montar equações;
Equação literal;
Equação fracionária;
Inequações.
Sistemas de equações
Resolução de sistemas;
Sistemas de equações fracionárias;
Sistemas de inequações.
(*Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação e Radiciação)
CAPÍTULO 5 – A composição química dos alimentos (APOSTILA 2)
As proteínas;
Os lipídeos;
As vitaminas;
Sais minerais
Capítulo 6 – Sistema digestório (APOSTILA 2)
Sistema digestório
Digestão e absorção
Os órgãos do sistema digestório
Doenças relacionadas ao sistema digestório.
Capítulo 7- Sistema circulatório (APOSTILA 3)
Componentes do sangue
Os tipos sanguíneos
Vacina e soro
Diferença entre sangue venoso e sangue arterial

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

Partes do coração
Artérias, veias e capilares
Pequena e grande circulação
Capítulo 9 – Sistema urinário (APOSTILA 3)
Órgãos do sistema urinário
Hormônios reguladores da formação da urina
Capítulo 10 – Sistema sensorial e nervoso (APOSTILA 3)
Sistema nervoso
Os reflexos
Capítulo 12 – Sistema Genital (APOSTILA 4)
A reprodução
Sistema genital masculino
Sistema genital feminino
Doenças sexualmente transmissíveis
Métodos contraceptivos
A Revolução Francesa - VOLUME 01 - CAPÍTULO 03
A Revolução Industrial - VOLUME 3 : CAPÍTULO 9
Apostila 03
Capítulo 06 – sul,sudeste asiático e extremo oriente
- ásia: regionalização e aspectos físicos;
- diversidade social, cultural e econômica.
Capítulo 07 – china e índia
- aspectos físicos e naturais;
- diversidade social, cultural e econômica.
Capítulo 08 – o oriente médio
- aspectos físicos e naturais;
- conflitos na região: causas e consequências;
Interpretação de texto (gêneros diversos)
Texto publicitário vol 4, páginas 4 a 11
Publicidade e propaganda – vol 4, páginas 17 a 20

PRODUÇÃO DE
TEXTO

INGLÊS

Charge e cartum – vol 4, páginas 54 a 62
Infográfico – vol 4, páginas 66 a 68.
Textos dissertativos e argumentativos – vol 3, páginas 16 e 17
Estratégias dissertativas – vol 3, páginas 62 a 65
Tipologia narrativa – Elementos da narrativa
Produção de texto.
Simple Present e Present Continuous - ( uso e formas afirmativa, interrogativa e negativa)– Apostila 1 -Capítulo 1 (
páginas: 8,9 e 10)
Comparative and Superlative of Superiority – Apostila 1 - Capítulo 1 ( páginas: 16 e 17)
Be going to e Will – Apostila 2 -Capítulo 3 ( páginas: 8 e 9)
Present Perfect –( uso e formas afirmativa, interrogativa e negativa)- Ap 3 – capítulo 5 ( páginas: 8,9,10 e 11)

