
Conteúdo 7ª Série 8º ano 2º Semestre – 2012 

Coordenação Fundamental II 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo do 2º semestre, em caso de 
perda, solicitar emprestado com o seu colega e providenciar cópia. 

História 

III Etapa IV Etapa 

11.A Independência da América Espanhola 
e do Haiti. 
12.A Corte Portuguesa no Brasil. 
 

13. D. Pedro I e a Crise do Império. 
14.D. Pedro II e a Crise do Império. 

15.A Guerra de Secessão e a expansão dos 
EUA. 

 

 

Ciências  

III Etapa IV Etapa 

1. O transporte de nutrientes e a eliminação 
de resíduos. 
  1.1 A respiração 
  1.2 O ar inspirado e o ar 
expirado 
  1.3 Respiração pulmonar e 
respiração celular 
  1.4 Trocas gasosas 
  1.5 As doenças respiratórias 
 2. A circulação 
  2.1 Vasos sanguíneos e 
artérias. 
  2.2 Circulação e saúde. 
 3.Sangue e defesa do corpo 
  3.1 O sangue e suas funções 
  3.2 Doenças do sangue 
 4.A Excreção 
  4.1 Sistema urinário 
  4.2 As infecções do sistema 
urinário 
 

1. Revestimento, sustentação e locomoção. 
  1.1 Pele: o revestimento do 
corpo. 
  1.2 Algumas funções do corpo. 
 2. Locomoção, ossos e músculos. 
  2.1 A locomoção 
  2.2 O sistema esquelético 
  2.3 Funções e tipos de ossos 
 3. Coordenação e sentidos 
  3.1 O sistema nervoso 
  3.2 A organização do sistema 
nervoso 
  3.3 Os órgãos do sentido 
  3.4 A coordenação hormonal 
 4.Transmissão da Vida 
  4.1 Sexo e reprodução humana. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matemática  

III Etapa IV Etapa 

SISTEMAS DE EQUAÇOES DO 1º GRAU COM 
DUAS INCÓGNITAS 
 

1. Resolução de sistemas 
2. Sistema de equações fracionária. 
3. Plano cartesiano  
4. Solução gráfica de um sistema de 

equações do 1º grau 
Classificação de um sistema  
 
 Retas e ângulos  
As retas e os ângulos  
Posição das retas  
Partes da reta 
 
Ângulos  
Retas perpendiculares 
Ângulos formados por duas retas e uma 
transversal 
 
Polígonos  
Os polígonos  
Número de diagonais um polígonos  
Soma das medidas dos ângulos externos de um 
polígono 
Soma das medidas dos ângulos internos de um 
polígono 
Polígonos regulares 
Congruência de polígonos 
 

Triângulos 
 
Os triângulos  
Principais elementos de um triângulo 
Classificação de triângulos 
Construção de triângulos 
Condição de existência de um triângulo. 
Outros elementos de um triângulo 
Congruência de triângulos 
Propriedades que relacionam os ângulos  
de um triângulo 
Propriedades de um triângulo isósceles 
Propriedade que relaciona os lados com 
os ângulos de um triângulo. 
 
Quadriláteros 
Os quadriláteros e seus  principais 
elementos  
Paralelogramos 
Trapézios 
Propriedades da base média 
 
Circunferência e círculo 
 
A circunferência e seus elementos  
O círculo 
Posições relativas  
Segmentos tangentes a uma 
circunferência 
Arcos e ângulos em uma circunferência  
 

 

Inglês 

III Etapa/ I Bimestre IV Etapa/ II Bimestre 

 Past of verb to be; 

  Past simple: regular and irregular 
verbs 

 Past simple: questions and question 
words;  

 Past simple: interrogative and short 
answers  

 

 Some and any; 

  How much/ how many;  

 Prepositions of place;  

 Noun modifiers 

 There was/were;  

 progressive 
 

 

 

 

 

 



Geografia 

III Etapa IV Etapa 
Teste  
 
Estruturas e formas da América: geologia e 
relevo (Capítulo 9) 
Os climas e as paisagens vegetais da 
América (Capítulo 11) 
 
Prova 
 
Estados Unidos da América: a 
superpotência mundial     (Capítulo 12) 
Estados Unidos: sociedade e economia 
(Capítulo 13) 
Canadá (Capítulo 14) 

Teste 
  
América Latina: países 
subdesenvolvidos industrializados 
(Capítulo 15) 

 
 Prova 
 
América Latina: países 
subdesenvolvidos exportadores de 
produtos primários (Capítulo 16) 

 

OBSERVAÇÃO: Capítulo 6 (Sociedade de consumo e desenvolvimento 

sustentável); Capítulo 10 (Ás águas continentais americanas) e 

Capítulo 17 (Cuba – socialismo, crise e transição) serão 

trabalhados com atividades complementares. 

 

Português 

III Etapa IV Etapa 

 Leitura e interpretação de texto 
 O complemento nominal. 

 O aposto. 

 O vocativo. 

 A pontuação. 
 

 

 Leitura e interpretação de texto 

 A conjunção.     

 As conjunções coordenativas e 
subordinativas. 

 Período simples e período composto. 

 Período composto por coordenação e 
subordinação. 

 

 

Lengua Española  

Contenidos  de la   III ETAPA Contenidos de la  IV ETAPA 

 Tipos de basura reciclable; 
 Pretérito Imperfecto de Indicativo: 

verbos regulares e irregulares; 
 Perífrasis Verbales; 
 Los Medios de Comunicación; 
 Futuro Imperfecto de Indicativo: verbos 

regulares e irregulares; 
 El artículo Neutro “lo”. 

 

 La Literatura; 
 El libro y el cine; 
 Géneros Literarios y cinematográficos; 
 Pretérito Pluscuamperfecto de 

Indicativo; 
 Formación de los Superlativos; 
 Conjunciones Concesivas “aunque” y “a 

pesar de que” 
 

 


