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Conteúdo para Sondagem Pedagógica
ENSINO FUNDAMENTAL II- 8º Ano
DISCIPLINAS
Língua
Portuguesa

Matemática

Ciências
Humanas

CONTEÚDOS
- Leitura e organização dos diferentes gêneros textuais.
-Elementos estruturadores dos gêneros textuais (Tirinhas, HQ’S, Letras de
canção, textos teatrais, roteiros de cinema).
-Funções sintáticas (sujeito, predicado, agente da passiva).
-Figuras de palavras (metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo).
-Ortografia e pontuação.
-Elementos da narrativa.
Os números inteiros:
-Reta numérica
-Comparação
-Operações com números inteiros
-Problemas
Números racionais relativos:
-Conjunto dos números racionais
-Reta numérica
-Comparação
-Operações com números racionais - Problemas
Estudando as equações:
-Equações do 1º grau com uma incógnita
-Problemas
Grandezas proporcionais: Razão e proporção
-Grandezas proporcionais: Regra de três simples
-Porcentagem: Problemas
Fórmulas matemáticas e o cálculo de medidas
-Área das figuras geométricas planas:
Quadrado, Retângulo, Paralelogramo, Triângulo
História:
-Feudalismo:
Características econômicas, políticas, religiosas e sociais.
-Formação das Monarquias Nacionais:
Os interesses burgueses na unificação do poder.
Características políticas e econômicas da Monarquia Absolutista.
-Renascimento:
Grandes Navegações: A chegada dos europeus ao Continente Africano e suas
consequências.
A chegada dos portugueses ao Brasil e suas consequências.
Renascimento artístico
Reforma e Contrarreforma
-América Portuguesa, sua administração e dinâmica funcional:
A exploração do Pau Brasil.
A exploração da Cana de Açúcar.
A exploração da Terra – as minas de ouro.
Características da sociedade colonial na América Portuguesa.
Geografia:
-Localização geográfica do Brasil;
-Divisão político-administrativa do Brasil;
-Regionalizações do território brasileiro.

Ciências da
Natureza

-Nomenclatura Científica;
-Angiospermas e gimnospermas: Características gerais e reprodução.
-Fungos
-Platelmintos e nematelmintos
-Importância dos insetos como transmissores de doenças ao homem.
-Vertebrados: Características gerais dos peixes, répteis e anfíbios (respiração,
sistema cardiovascular, principais adaptações ao ambiente em que vivem).
-Vertebrados: reprodução e desenvolvimento dos mamíferos.

