








 

 
 

 

Conteúdos de Acesso ao  8º ano – Ensino Fundamental II 
 

Língua Portuguesa 

 

 Interpretação e compreensão de texto 

 Narrativa mítica: características do gênero 

 Fernando Pessoa e seus heterônimos 

 Figuras de linguagem: comparação, metáfora, sinestesia, 

onomatopeia e ironia 

 Morfologia: verbos (classificações e flexões), conjunção 

(classificações e sentidos) e preposição ( classificação e 

uso) 

 Uso dos porquês 

 Sintaxe: frase , oração, período, tipos de sujeito, tipos de 

predicado e tipos de verbo 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 Reconhecer as principais propriedades dos triângulos 
isósceles e equiláteros, e dos principais quadriláteros: 
quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio e losango. 

 Operar com os números naturais: adicionar, multiplicar, 
subtrair, calcular potências, calcular raiz quadrada de 
quadrados perfeitos. 

 Resolver problemas que envolvam a área de figuras planas: 

triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, 

discos ou figuras compostas por algumas dessas. 

 Resolver problemas que envolvam o perímetro de figuras 
planas 

 Resolver problemas que envolvendo operações com 
números naturais 

 Interpretar e utilizar dados apresentados em tabelas. 

 Associar uma fração à sua representação decimal e vice-
versa. 

 Resolver problemas que envolvam o cálculo de 
porcentagem. 

 Identificar ângulo como mudança de direção. 

 Reconhecer a necessidade de medidas padrão. 
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