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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades  

avaliadas nos itens 
 

ITEM 1 

D8D-Caracterizar drogas lícitas ou ilícitas e seus 
riscos à saúde coletiva ou social. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor avalia a habilidade de identificar 
como cada grupo de drogas altera a percepção dos 
estímulos ambientais e sua interpretação pelo 
sistema nervoso. 

Conteúdos 
Sistema nervoso. Agravos à saúde, ocasionados 
pelo uso de drogas. 

Conhecimentos prévios 
Saúde. Corpo Humano. 

Expectativa de aprendizagem 

• Identificar como cada grupo de drogas altera a 
percepção dos estímulos ambientais e sua 
interpretação pelo sistema nervoso. 

 
As drogas psicotrópicas agem no sistema nervoso 
central, produzindo alterações de comportamento, 
humor e cognição. 
As drogas cujos efeitos são relativos à distorção das 
atividades cerebrais, podendo causar alucinações são 
chamadas de  
 
(A) lícitas. 
(B) depressoras. 
(C) estimulantes. 
(D) perturbadoras. 
Gabarito: D 
Comentário do item 
As drogas perturbadoras são aquelas com efeito 
alucinógeno, acelerando o funcionamento do cérebro 
além do normal, causando perturbações na mente do 
usuário. Exemplos: LSD (sintetizadas a partir do ácido 
lisérgico), a maconha e o haxixe (produto e subproduto 
extraídos da planta Cannabis sativa), os solventes 
orgânicos. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. São consideradas drogas todas aquelas substâncias 
que não são produzidas pelo nosso corpo. Diferentes 
tipos de drogas apresentam efeitos diferentes no 
organismo, principalmente no sistema nervoso. 
Diferencie o efeito de cada um dos tipos de drogas 
assinalados a seguir. 
 

a) Drogas estimulantes. 
b) Drogas depressoras. 
c) Drogas alucinógenas. 
Sugestão de resposta 
a) Drogas estimulantes são capazes de ativar o 

cérebro, aumentando a atividade mental. Dessa 
forma o cérebro trabalha de forma mais acelerada 
e consome mais energia. 

b) Drogas depressoras diminuem a atividade cerebral, 
causando redução da atenção, da concentração, da 
tensão emocional e da capacidade intelectual. 

c) Drogas alucinógenas alteram o funcionamento do 
cérebro modificando nossa percepção da realidade. 
O cérebro passa a funcionar de forma desordenada. 

 
2. Bebidas alcoólicas são drogas legalizadas em nosso 
país para pessoas maiores de 18 anos. Como toda 
droga, este tipo de bebida causa diversos problemas 
em nosso organismo. Sobre este assunto responda: 
a) Quais os problemas que o álcool pode causar ao 
organismo? 
 
b) Além dos problemas causados ao corpo quais outros 
problemas o álcool pode causar? 

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/7346869>. Acesso 
em: 28 jun.2017. 

a) O álcool traz problemas no funcionamento 
adequado do sistema nervoso, assim a pessoa 
apresenta quadro de embriaguez: tontura, 
desorientação, diminuição dos reflexos. Além disso, 
o álcool pode prejudicar o funcionamento do fígado. 

b) Como o álcool provoca mudanças no 
comportamento, pessoas que fazem uso desse tipo 
de droga pode se  c  tornar mais violentas ou 
provocar acidentes por falta de atenção (como em 
situações de embriaguez no trânsito). Dessa forma 
outras pessoas que não fazem uso da droga podem 
ser prejudicadas por quem o faz. 

 
3. Leia o texto a seguir: 
 

Droga não é só um xingamento, como você deve 
saber. É o nome que a gente dá para as substâncias que 
modificam o comportamento e o pensamento. Bebidas 
alcoólicas e cigarros são exemplos de drogas vendidas 
livremente, entretanto, há outras que são proibidas. 

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/a-turma-do-ze-
neurim/quedroga/moral-da-historia-que-droga>.  Acesso em: 02 jun. 

2016. 

 
Assinale a alternativa que indica, corretamente, as 
reações do organismo a cada tipo de droga. 
 
 
 

https://brainly.com.br/tarefa/7346869
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(A) ÁLCOOL: no início do uso, provoca euforia. Se for 
usado com frequência, em doses altas, provoca 
excitação e diminuição dos reflexos. 

(B) CAFEÍNA: inicialmente, melhora o desempenho em 
tarefas de vigilância, mas o uso diário pode provocar 
alucinações e paranoias. 

(C) ANABOLIZANTES: utilizados em tratamentos de 
saúde, não representam nenhum risco à saúde. 

(D) CIGARRO: não provoca nenhum efeito negativo 
para a saúde do organismo. 

Gabarito: A 
Comentário 
O álcool pode ter um efeito duplo no organismo, já que, 
no início, produz uma grande sensação de satisfação e 
alegria; porém, com o passar do tempo, começa a 
produzir visão distorcida e graves problemas de 
coordenação. Com o consumo excessivo, a consciência 
é facilmente perdida; mas, se o consumo é 
extremamente alto, pode provocar envenenamento por 
álcool e até produzir a morte. 
 
ITEM 2 

D8D-Caracterizar drogas lícitas ou ilícitas e seus 
riscos à saúde coletiva ou social. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor avalia a habilidade de caracterizar 
drogas lícitas ou ilícitas e seus riscos à saúde coletiva 
ou social. 

Conteúdos 
Sistema nervoso. Agravos à saúde, ocasionados 
pelo uso de drogas. 

Conhecimentos prévios 
Saúde. Corpo Humano. 

Expectativa de aprendizagem 

• Identificar como cada grupo de drogas altera a 
percepção dos estímulos ambientais e sua 
interpretação pelo sistema nervoso. 

 
Sob o ponto de vista legal, as drogas podem ser 
classificadas em lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são 
liberadas para comercialização e utilização das pessoas. 
Já as drogas ilícitas são proibidas por lei. 
São exemplos de drogas lícitas 
 
(A) álcool, cafeína e tabaco. 
(B) cocaína, crack e maconha. 
(C) cocaína, maconha e cafeína. 
(D) medicamentos, crack e álcool. 
Gabarito: A 
Comentário do item 
Qualquer droga produzida e que tem uso permitido por 
lei, é chamada de droga lícita: as bebidas alcoólicas, 
produtos à base de cafeína (café, chocolates, 
refrigerantes), tabaco (cigarro) e os ansiolíticos 
(calmantes). Portanto, a alternativa correta é a letra A.  

 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. O que é droga lícita? 
Droga lícita é aquela que as leis não proíbem a sua 
fabricação, o seu transporte e a sua comercialização. 
Existem apenas leis que regulamentam o processo de 
produção, de transporte e de comercialização. 
Exemplos: Cigarros no processo de fabricação a lei 
obriga que na embalagem contenha mensagens dos 
malefícios causados. No comércio a lei proíbe a venda 
para menores de 18 anos. 
 
2. O que é droga ilícita? 
Droga ilícita é aquela que existe lei proibindo a sua 
fabricação, o seu transporte e a sua comercialização. 
Exemplos: Maconha, Cocaína, Crack, LSD. 
 
3. Hoje, no Brasil, o consumo de álcool pelos 
adolescentes cada vez mais cedo, é causa de grande 
preocupação. É estimado que 25% dos adolescentes 
bebem quantidades perigosas de bebidas alcoólicas. O 
uso precoce do álcool (por volta dos 13 anos) antecipa 
a ocorrência de problemas sérios de saúde, como: 
hepatite alcoólica, gastrite, síndrome de má absorção, 
hipertensão arterial, acidentes vasculares, 
cardiopatias, diferentes tipos de câncer (esôfago, boca, 
garganta, cordas vocais, intestinos), pancreatite e 
polineurite alcoólica. 

Disponível em: <http://www.erbsaude.com.br/o- progressi 
Vo-aumento-uso-de-alcool-pelo-adolescente-e-seusriscos/>. 

Acesso em: 13 maio 2016 (adaptado). 
 
As bebidas alcoólicas podem ser classificadas em 
 
(A) perturbadoras e ilegais. 
(B) estimulantes e ilegais. 
(C) depressoras e legais. 
(D) mistas e legais. 
Gabarito: C 
Comentário 
As drogas depressoras do sistema nervoso central são 
drogas que apresentam uma diminuição das atividades 
cerebrais de seu usuário, deixando-o mais devagar, 
desligado e alheio; menos sensível aos estímulos 
externos. Exemplos: bebidas alcoólicas, 
inalantes/solventes, soníferos, ansiolíticos, 
antidepressivos e morfina. 
 
ITEM 3 

D8E-Identificar práticas adequadas ou proteção na 
prevenção de doenças. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor avalia se o aluno é capaz de 
identificar práticas adequadas ou proteção na 
prevenção de doenças. 
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Conteúdo 
A pele e seus anexos. 

Conhecimentos prévios 
Órgãos e sistemas do corpo humano. 

Expectativa de aprendizagem 

• Identificar as funções da pele nos processos de 
regulação da temperatura do corpo e recepção de 
estímulos externos. 

 
A pele é o maior órgão do nosso corpo e suas principais 
funções são: proteger, regular a temperatura do corpo 
e receber estímulos externos; porém, precisa de 
proteção contra doenças, a exemplo de câncer de pele. 
Portanto, para prevenção desta doença, deve-se 
sempre ter o hábito de usar 
 
(A) hidratante. 
(B) bronzeador. 
(C) protetor solar. 
(D) creme esfoliante. 
Gabarito: C 
Comentário do item  
A pele desempenha várias funções: proteger, regular a 
temperatura do corpo e receber estímulos externos. Por 
este motivo, é importante protegê-la e preveni-la de 
doenças e agentes externos; usando, sempre, protetor 
solar. 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Quais são as funções da pele? 
Sugestão de resposta 
- Revestimento: responsável por revestir o corpo 
externamente, bem como órgãos e algumas cavidades 
corporais. Atua protegendo o corpo contra a entrada de 
organismos patogênicos e evita perda excessiva de 
água; 
- Glandular:  a pele é responsável pela síntese de 
substâncias. Podemos classificar o tecido glandular em: 
glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. As glândulas 
exócrinas apresentam ductos excretores que lançam 
sua secreção para fora do corpo ou para o interior de 
cavidades de órgãos. Já as glândulas 
endócrinas lançam sua secreção no sangue e não 
possuem ductos excretores. Esse último tipo de 
glândula é responsável pela produção de hormônios. As 
glândulas ditas mistas apresentam regiões endócrinas 
e exócrinas ao mesmo tempo. 
 
2. Cite três doenças relacionadas à pele. 
Sugestão de resposta 
Acne (cravos e espinhas inflamadas), Eczema ou 
dermatite atópica (pele ressecada com erupções), 
psoríase (caspa). 
 
 

3. A pele funciona como uma barreira de proteção para 
o nosso corpo, mas precisamos também cuidar dela 
para que desenvolva essa função. O que podemos fazer 
para evitar doenças ou infecções na pele? 
Para evitar doenças de pele, precisa-se tomar alguns 
cuidados: 
✓ usar sempre protetor cujo fator de proteção não 

deve ser inferior a 30, reaplicado a cada meia hora; 
✓ manter distância de animais na praia para não 

favorecer o contágio; 
✓ não andar descalço em locais frequentados por cães 

e gatos; 
✓ manter mãos e pés sempre limpos e secos; 
✓ não compartilhar peças intima e roupas de banho; 
✓ manter cabelos limpos e presos (para quem tem 

cabelos longos); 
✓ deixar a casa arejada e trocar as roupas de cama 

uma vez por semana. 
 
ITEM 4 

D10G-Identificar os órgãos dos sistemas do corpo 
humano, relacionando-o às suas funções. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de identificar os 
órgãos dos sistemas do corpo humano, relacionando-
o às suas funções. 

Conteúdos 
A pele como proteção. As glândulas sudoríparas e o 
controle da temperatura. 

Conhecimentos prévios 
Pele e seus anexos. Organização dos seres vivos. 

Expectativa de aprendizagem 

• Identificar a pele como um dos maiores órgãos do 
nosso corpo e reconhecer suas funções nos 
processos de regulação da temperatura do corpo e 
recepção de estímulos externos.  

 
A pele é o maior órgão do corpo humano, atingindo 
cerca de 16% do peso corporal.  
A principal função deste órgão é  
 
(A) sustentar o corpo. 
(B) realizar a respiração. 
(C) revestir e proteger o corpo. 
(D) facilitar a circulação do sangue. 
Gabarito: C 
Comentário do item 
A pele exerce muitas funções importantes em nosso 
organismo: termorregulação, excreção e proteção. O 
controle da temperatura é feito por um conjunto de 
mecanismos da pele que permitem manter a 
temperatura corporal constante; assegurando, desta 
forma, a luta contra calor e frio. 
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. A pele é um órgão que realiza várias funções, como 
proteger células da radiação ultravioleta, defender o 
organismo de micro-organismos causadores de 
doenças, produzir vitamina D, entre outras. Dentre as 
estruturas presentes na pele, as que contribuem para o 
equilíbrio da temperatura do corpo são  
 
(A) melanina.  
(B) glândulas sebáceas.  
(C) papilas táteis.  
(D) glândulas sudoríparas.  
Gabarito: D 
Comentário 
As glândulas sudoríparas produzem o suor, função 
importante para regular a temperatura do corpo e 
eliminar substâncias tóxicas. São glândulas tubulares 
enroladas derivadas das camadas exteriores da pele, 
mas se estendendo até a camada interna. 
 
2. “Na nossa pele há um tipo de célula conhecida como 
melanócito, que é responsável pela produção e 
acúmulo de melanina. Apesar de parecer nome de 
menina charmosa, a melanina é um pigmento. Isso quer 
dizer que ela dá a coloração típica de cada indivíduo 
(uns bem branquinhos, outros morenos, outros negros 
etc.)”. 

 Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revis- 
tachc-2009/208/ai-ui-estou- ardendo/?searchterm=cor%20da 

%20pele>. Acesso em: 10 julho 2017. 

 
Diante dessa informação, assinale a alternativa que 
explica a razão pela qual nossa pele escurece quando 
em contato com o sol.  
 
(A) As células se agregam e morrem.  
(B) A produção de melanina aumenta e o resultado é 

o bronzeado. 
(C) As células incham e se hidratam.  
(D) As células se reproduzem rapidamente. 
Gabarito: B 
Comentário 
Os seres humanos apresentam diversas tonalidades de 
pele e de pelos. A coloração dessas estruturas resulta 
da interação de vários pigmentos, como carotenoides, 
hemoglobina e a melanina, sendo esse último o 
principal responsável por promover a coloração. 
A melanina é uma proteína produzida a partir da 
tirosina (um aminoácido essencial) por células 
especializadas denominadas de melanócitos. Esse 
pigmento apresenta normalmente coloração marrom e 
sua principal função é proteger o DNA contra a ação 
nociva da radiação emitida pelo sol. 
 
3. A pele e as mucosas são a primeira barreira natural 
do organismo contra a invasão de micro-organismos. 

Além destas, também as secreções e a flora natural 
exercem essa função. Isso se deve a várias estruturas 
que trabalham colaborativamente. Sobre este assunto, 
assinale a alternativa que exemplifica a função de 
proteção e defesa.  
 
(A) O muco produzido pelas células do tecido epitelial 

faz com que os invasores fiquem aderidos, 
dificultando que penetrem no organismo.  

(B) Os cílios presentes, por exemplo, no nariz e traqueia 
têm função apenas na condução do ar.  

(C) A saliva produzida pelas glândulas salivares atua 
somente na digestão do amido.  

(D) As lágrimas têm a função exclusiva de lubrificar os 
olhos, mantendo a córnea úmida.  

Gabarito: A 
O muco ou ranho é um fluido visco-elástico de origem 
biológica. É produzido pelas membranas mucosas como 
método de proteção de superfícies no ser vivo, contra a 
desidratação (pulmão), ataque químico (mucosa do 
estômago), bacteriológico (mucosa respiratória) ou 
simplesmente como lubrificante (esôfago, cólon). O 
muco é produzido por um tipo especializado de célula, 
a célula caliciforme, que segrega continuamente 
glóbulos de muco. O muco tem importantes funções de 
defesa imunológica. Além de aprisionar os micro-
organismos aéreos, a exemplo do epitélio respiratório, 
ele contém proteínas com atividade bactericida: 
lisozima e anticorpos tipo A. 

 
ITEM 5 

D10G-Identificar os órgãos dos sistemas do corpo 
humano, relacionando-os às suas funções. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor avalia a habilidade de identificação 
dos órgãos dos sistemas do corpo humano, 
relacionando-os às suas funções. 

Conteúdo 
Sistema nervoso. 

Conhecimento prévio 
Organização dos seres vivos. 

Expectativa de aprendizagem 

• Compreender o funcionamento do sistema 
nervoso humano, relacionando o efeito das 
drogas na alteração da saúde. 

 
O sistema nervoso é responsável pela coordenação do 
corpo humano. Ele pode ser dividido em sistema 
nervoso periférico (SNP) e sistema nervoso central 
(SNC). 
Esse último é dividido em 
 
(A) encéfalo e medula espinhal. 
(B) nervo raquidiano e ponte. 
(C) cérebro e medula óssea. 
(D) nervo ciático e bulbo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mucosas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B4mago
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lon
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_caliciforme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imunologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epit%C3%A9lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bactericida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisozima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anticorpo
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Gabarito: A 
Comentário do item 
O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo 
(cérebro, cerebelo, bulbo e ponte) e pela medula 
espinhal. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. (G1) Coloque o nome das estruturas indicadas pelas 
setas no desenho adiante: 

Resposta 

 
 
2. (G1 1996) Comparando nosso sistema nervoso com 
o dos outros vertebrados, quais semelhanças e quais 
diferenças podemos encontrar. 
Todos são derivados do tubo neural e são divididos em 
SNC e SNP. As diferenças residem no número de 
neurônios e no desenvolvimento da área cortical do 
encéfalo. 
 
3. (G1 - CPS 2011-adaptado) Bons jogadores de futebol 
precisam realizar ações rápidas. Um chute potente 
pode fazer a bola rolar a mais de 120 km/h e entrar na 
rede tão rápido que mal dá tempo para enxergá-la. Os 
melhores jogadores conseguem ver a bola nitidamente 
para se lançar ao ataque e ainda driblar o adversário 
com uma precisão de fração de segundo. 
Apesar de parecer que o sistema nervoso trabalha à 
velocidade de um raio, não é bem assim. Os sinais 
visuais, por exemplo, levam de 50 a 100 milésimos de 
segundo para chegar ao cérebro. Uma vez dentro dele, 
outras conexões são necessárias para transformar 
sinais brutos em resposta mental. 

Disponível em: <http://www.afh.bio.br/especial/futebol.asp>. 
Acesso em: 05 set. 2010 (adaptado). 

Assim, considerando o papel do sistema nervoso 
central no processo de formação de um bom jogador 
de futebol, analise as alternativas a seguir e assinale a 
correta.  

 
(A) O cerebelo é a porção do encéfalo responsável pela 

interpretação dos estímulos sensoriais relacionados 
com a visão da bola e pela elaboração de planos de 
ação. 

(B) A visão correta da posição da bola depende dos 
impulsos transferidos ao longo do nervo óptico até 
as células nervosas, os neurônios, da região do 
córtex cerebral. 

(C) O processo de análise e a interpretação das 
informações visuais, que permitem reconstruir a 
posição e o movimento da bola após o chute, 
ocorrem no bulbo raquidiano. 

(D) A bainha de mielina, que recobre os axônios das 
células nervosas, reduz a velocidade de propagação 
dos impulsos relacionados com a visão da bola até 
o sistema nervoso central. 

Gabarito: B 
Comentário 
O Sistema Nervoso Central está relacionado com o 
recebimento e interpretação de mensagens vindas de 
várias partes do corpo e é constituído pelo encéfalo e 
medula espinal. 
 
ITEM 6 

D10G-Identificar os órgãos dos sistemas do corpo 
humano, relacionando-os às suas funções. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor avalia a habilidade de identificação 
dos órgãos dos sistemas do corpo humano, 
relacionando-os às suas funções. 

Conteúdo 
Puberdade. 

Conhecimentos prévios 
Sistema endócrino: hormônios e suas funções. 
Estrutura da pele. 

Expectativa de aprendizagem 

• Relacionar puberdade e aumento da produção de 
óleos com espinhas e acne. 

 
Durante a puberdade, é comum ocorrer o 
aparecimento de acne no rosto das pessoas.  
Esse problema de pele é ocasionado por vários fatores, 
dentre eles está 
 
(A) o consumo de frutas. 
(B) a exposição excessiva à luz solar. 
(C) o aumento da produção de óleos pelas glândulas 

sebáceas. 
(D) o aumento da produção de hormônios pelas 

glândulas sebáceas. 
Gabarito: C 
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Comentário do item 
Na puberdade, ocorre elevação dos níveis hormonais, 
gerando aumento da atividade das glândulas sebáceas 
da pele, secretando óleos de maneira excessiva. Este 
excesso pode causar o entupimento dos poros; 
ocasionado, assim, o quadro de acne. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (G1 - CFTMG)  Os hormônios se caracterizam por 
agirem em __________ doses e serem produzidos nas 
glândulas, atuando __________ do local onde foram 
fabricados. A opção correta que completa, 
respectivamente, as lacunas é  

 
(A) grandes, distantes.    
(B) grandes, próximos.    
(C) pequenas, distantes.    
(D) pequenas, próximos.    
Gabarito: C 
Comentário 
Hormônios são substâncias químicas produzidas por 
glândulas do sistema endócrino. São de extrema 
importância para o controle do funcionamento do 
corpo humano. Vários hormônios são produzidos em 
nosso corpo, sendo que cada um possui um efeito 
específico. 
 
2. (G1) Tanto o Sistema Nervoso quanto o Sistema 
Endócrino controlam nosso organismo. Explique de que 
maneira cada um realiza essa função, exemplificando. 
Sistema nervoso - recebe informações dos vários órgãos 
dos sentidos através de nervos. Estes enviam 
informações para os músculos, glândulas e coração. 
Sistema endócrino - é um controlador químico das 
funções orgânicas, lança, na corrente sanguínea, 
hormônios que são transportados aos locais de ação. 
Agem especificamente sobre a atividade de 
determinadas células, tecidos, órgãos ou sistemas. 
Podem ser excitantes ou inibidores. 
 
3. (UFMG) Observe o esquema abaixo de um corte 
transversal de pele: 

 
As estruturas que possuem atividade de excreção e/ou 
secreção, nesse esquema, são  
 

(A) 1 e 2. 
(B) 1 e 3. 
(C) 2 e 4. 
(D) 3 e 4. 
Gabarito: D 
Comentário 
As estruturas apresentadas na figura são: 1- Pelo; 2- 
epiderme; 3-glândula sebácea; 4- glândula sudorípara 
e 5- tecido subcutâneo (adiposo). 
 
ITEM 7 

D10G-Identificar os órgãos dos sistemas do corpo 
humano, relacionando-o ás suas funções. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor avalia se o aluno consegue identificar 
os órgãos dos sistemas do corpo humano, 
relacionando-o as suas funções. 

Conteúdos 
Sistema nervoso humano relacionando ao efeito 
das drogas. 

Conhecimentos prévios 
Órgãos e sistemas do corpo humano. 

Expectativa de aprendizagem 

• Compreender o funcionamento do sistema 
nervoso humano, relacionando ao efeito das 
drogas. 

 
O consumo excessivo de álcool compromete várias 
funções, no corpo humano, a exemplo de problemas na 
coordenação motora e no equilíbrio, assim como lapsos 
de memória.  
Essas funções afetadas com o uso álcool são 
desempenhadas pelo sistema 
 
(A) nervoso periférico. 
(B) nervoso central. 
(C) circulatório. 
(D) respiratório. 
Gabarito: B 
Comentário do item 
O Sistema Nervoso Central é responsável pela 
coordenação motora e equilíbrio do nosso corpo, assim 
como pela memória e raciocínio. Quando se ingere 
álcool em excesso, várias alterações são provocadas no 
organismo humano, dentre elas: dificuldades na 
coordenação motora, confusão, desatenção, euforia, 
falta de atenção, fala mole e lapsos de memória. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Algumas drogas atuam no sistema nervoso 
impedindo a propagação do impulso nervoso, 
necessário para que haja conexões entre os neurônios. 
Esses locais de conexão são denominados de 
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(A) nervos. 
(B) sinapses. 
(C) gânglios. 
(D) hormônios. 
Gabarito: B 
Comentário  
Para que ocorra a propagação de um impulso nervoso, 
é de extrema importância que haja conexões entre os 
neurônios. Estes locais denominados de sinapses, 
apesar de não serem áreas de contato direto, permitem 
a passagem do impulso em virtude da liberação de 
neurotransmissores. 

 
2. Os efeitos iniciais do crack são mais rápidos e 
intensos que outras drogas. Dentre os efeitos 
destacam-se agitação, irritabilidade, sensação de 
prazer e falta de apetite.  
A área do nosso corpo que controla essas sensações é 
o sistema 
 
(A) nervoso central. 
(B) circulatório. 
(C) digestório. 
(D) endócrino. 
Gabarito: A 
Comentário 
A área do nosso corpo que controla as sensações de 
agitação, irritabilidade, prazer e apetite é o sistema 
nervoso central. 
 
3. As drogas podem ser classificadas de acordo com a 
ação em: perturbadoras, alucinógenas e depressoras. 
Independente da classificação, todas atuam 
diretamente no 
 
(A) fígado. 
(B) cérebro. 
(C) coração. 
(D) pulmão. 
Gabarito: B 
Comentário  
As drogas atuam diretamente no nosso cérebro (SNC), 
alterando varias funções como apetite, 
comportamento, raciocínio etc. 
 
ITEM 8 

D10G-Identificar os órgãos dos sistemas do corpo 
humano, relacionando-o às suas funções. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor visa identificar os órgãos dos 
sistemas do corpo humano, relacionando-o às suas 
funções. 

Conteúdo 
Sistema Nervoso. 

Conhecimentos prévios 
Sistema cardiovascular. Sistema endócrino 
humano. 

Expectativa de aprendizagem 

• Compreender o funcionamento do sistema 
nervoso humano, relacionando o efeito das 
drogas a alteração na saúde.  

 
O sistema nervoso central tem o cérebro como 
principal órgão. Nele, todas as informações de controle 
do organismo humano são processadas.  
As drogas psicotrópicas atuam no sistema nervoso 
central 
 
(A) modificando as atividades psíquicas e o 

comportamento. 
(B) acelerando o metabolismo dos alimentos durante a 

digestão. 
(C) aumentando a produção de hormônios como os da 

tireoide. 
(D) aumentando o número de neurônios. 
Gabarito: A 
Comentário do item 
O sistema nervoso central tem, no cérebro, seu principal 
órgão, em que todas as informações de controle de 
organismo humano são processadas. As drogas 
psicotrópicas (estimulantes, depressoras ou 
perturbadoras) agem no sistema nervoso central, 
modificando as atividades psíquicas e o 
comportamento. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. A droga psicoativa afeta o sistema nervoso 
provocando, alterações como ansiedade, paranoia e 
confusão mental. 
As drogas estimulantes do sistema nervoso central  
 
(A) aumentam o sono. 
(B) aumentam o apetite. 
(C) aceleram o ritmo cardíaco. 
(D) diminuem a coordenação motora. 
Gabarito: C 
Comentário 
Drogas estimulantes do sistema nervoso central 
aumentam a atividade cerebral e aceleram o ritmo 
cardíaco, são exemplos de drogas estimulantes cafeína, 
nicotina, anfetamina e cocaína. 
 
2. Com relação ao uso de drogas é importante destacar 
os efeitos nocivos que provocam ao sistema nervoso.  
A cocaína, uma droga considerada estimulante do 
sistema nervoso periférico, provoca efeitos tais como 
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(A) taquicardia, hipertensão arterial e delírios. 
(B) alegria excessiva, muito sono e fome. 
(C) tremor, sensação de frio e cansaço. 
(D) tristeza, ansiedade e muito sono. 
Gabarito: A 
Comentário 
A cocaína é uma droga ilícita que provoca sensação de 
euforia, que eleva o ritmo cardíaco e consequentemente 
aumento da pressão arterial, e bem-estar, ideia de 
grandiosidade, irritabilidade e aumento da atenção a 
estímulos externos. O uso em doses elevadas provoca 
reações de pânico, sensação de estar sendo perseguido, às 
vezes alucinações auditivas e táteis (escutar vozes, sentir 
sensação de bichos andando pelo corpo).  

 
3. As drogas psicotrópicas são substâncias químicas que 
agem principalmente no sistema nervoso central, onde 
altera a função cerebral e temporariamente mudam a 
percepção, o humor, o comportamento e a consciência. 
É exemplo de substância psicotrópica depressora do 
sistema nervoso central: 
 
(A) maconha. 
(B) álcool. 
(C) crack. 
(D) ansiolítico. 
Gabarito: B 
Comentário 
As drogas psicotrópicas são substâncias que alteram o 
estado mental de uma pessoa por afetar a maneira como 
o cérebro e o sistema nervoso funcionam. O uso 
indiscriminado pode causar efeitos como intoxicação e 
outros problemas de saúde. Em algumas situações, 
contudo, as drogas psicotrópicas podem ser utilizadas 
para alterar o estado mental de uma pessoa a fim de 
explorá-lo. São exemplos: álcool, barbitúricos e 
benzodiazepínicos (diazepan). 

 
ITEM 9 

D10H-Compreender a produção e ação dos 
hormônios no funcionamento dos órgãos e 
sistemas do corpo humano. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor avalia se o aluno é capaz de 
compreender a produção e ação dos hormônios no 
funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo 
humano. 

Conteúdos 
Sistema hormonal e puberdade. 

Conhecimentos prévios 
Órgãos e sistemas do corpo humano. 

Expectativa de aprendizagem 

• Relacionar os hormônios a puberdade. 

 
A testosterona é um hormônio que acelera a atividade 
das glândulas sebáceas na puberdade, tendo como 
consequência a produção excessiva de óleos.  

Esse hormônio é produzido nos 
 
(A) testículos e ovários. 
(B) pulmões e próstata. 
(C) rins e pâncreas. 
(D) nervos e veias. 
Gabarito: A 
Comentário do item 
A testosterona é um hormônio produzido no ovário das 
mulheres e testículos dos homens. Na puberdade, ocorre o 
aumento da produção de óleos pelas glândulas sebáceas, 
que estão sob o comando da testosterona, o que pode 
causar o entupimento dos poros e a consequente 
inflamação dos mesmos devido à ação de micro-
organismos como bactérias.  

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Na puberdade os hormônios, especialmente a 
testosterona intensificam a atividade das glândulas 
sebáceas. Qual a consequência mais visível da atividade 
intensa dessas glândulas? 
A consequência mais visível da atividade intensa dessas 
glândulas sebáceas é a acne, uma doença que provoca a 
obstrução das glândulas de gordura da pele, 
formando inflamações e erupções, que são as espinhas. 
Ela é causada pela junção de vários fatores, que envolvem 
excesso de produção de sebo pelas glândulas da pele, 
colonização da pele por bactérias, resposta inflamatória 
da pele aumentada, desregulação hormonal e tendência 
ao acúmulo de células e tecidos mortos. 

 
2. Os ovários produzem um hormônio que tem a função 
de estimular o crescimento da mucosa uterina, além de 
desenvolver e manter as características sexuais 
secundárias femininas na puberdade. Qual é esse 
hormônio? 
O hormônio produzido pelos ovários é o estrogênio. 
 
3. Observe: 
 

 
Disponível em: <http://www.coladaweb.com/biologia/desenvolvi 

mento/puberdade>.  Acesso em: 12 jun. 2017. 
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A figura representa as principais mudanças que 
ocorrem na puberdade. Quais são os hormônios 
responsáveis por essas mudanças? 
Estrógeno e progesterona. Os principais hormônios 
sexuais femininos são o estrógeno (ou estrogênio) e a 
progesterona, responsáveis pelo desenvolvimento das 
características sexuais secundárias femininas e pelo 
controle do ciclo menstrual. 
 
ITEM 10 

D10H-Compreender a produção e ação dos 
hormônios no funcionamento dos órgãos e 
sistemas do corpo humano. 

Indicador (habilidades) 
Esse descritor avalia a habilidade de compreender a 
ação dos hormônios nos diversos fenômenos do 
organismo.  

Conteúdo  
Pele como proteção.  

Conhecimentos prévios 
Puberdade: produção e ação dos hormônios. 
Funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo 
humano.  

Expectativa de aprendizagem 

• Relacionar puberdade e aumento da produção de 
óleos com espinhas e acne.  

 
A obstrução dos poros da pele e o aumento da 
proliferação de bactérias causa a acne.  
Esse problema pode se agravar na fase da puberdade 
devido ao 
 
(A) consumo de alimentos que contêm hormônios.  
(B) crescimento acelerado pela ação de hormônios.  
(C) aumento da produção de óleos sob a ação de 

hormônios. 
(D) aumento da produção de ácidos pelo estômago 

nessa fase da vida.  
Gabarito: C 
Comentário do item  
As alterações hormonais que ocorrem na puberdade 
aceleram a atividade das glândulas sebáceas 
responsáveis pela produção de sebo da pele 
(oleosidade). O sebo misturado a outras substâncias 
provoca a obstrução dos poros da pele, dando origem a 
acne, uma doença dermatológica que, em geral, tem 
início na puberdade e pode persistir, por longo período, 
se não for tratada, comumente chamada de espinha. 
 

Atividades relacionadas ao Item 
 
1. A acne é uma dermatose bastante comum, 
principalmente em adolescentes.  
A glândula responsável pela produção do sebo é a  
 
 

(A) adrenal. 
(B) sebácea. 
(C) salivares. 
(D) sudorípara. 
Gabarito: B 
Comentário 
As glândulas exócrinas caracterizam-se por liberar suas 
secreções através de canais. As substâncias produzidas 
são lançadas para uma superfície livre fora do corpo ou 
no interior da cavidade dos órgãos. Como exemplo 
desse tipo de glândula, podemos citar as sebáceas e as 
sudoríparas, que lançam sua secreção na pele. 
 
2. Um problema muito comum entre os adolescentes é 
o surgimento de acne, que é um processo inflamatório 
que atinge os folículos pilossebáceos.  
Recomenda-se para o tratamento da acne  
 
(A) acelerar o metabolismo em adolescentes. 
(B) lavar o rosto uma vez ao dia. 
(C) aplicar em grande quantidade cremes e loções. 
(D) espremer as lesões causadas pela acne. 
Gabarito: C 
Comentário 
É importante lavar o local, porém várias lavadas 
possuem pouco efeito na diminuição da acne, sendo 
importantes apenas para melhorar o aspecto oleoso da 
pele. O uso de produtos como cremes e loções não é 
recomendado, devendo ser usados apenas produtos 
com pouca oleosidade. 
 
 
3. A acne atinge com maior frequência os adolescentes, 
independentemente do sexo, isto é devido  
 
(A) a elevação de hormônios androgênicos, como a 
testosterona, que gera um aumento na produção de 
sebo pelas glândulas sebáceas. 
(B) o aumento dos hormônios aumenta a produção de 
suor no organismo, estimulando a produção do sebo. 
(C) a diminuição de hormônios androgênicos, como a 
testosterona, que gera um aumento na produção de 
sebo pelas glândulas sebáceas. 
(D) a elevação de hormônios em mulheres, como a 
progesterona, que gera um aumento na produção de 
sebo pelas glândulas sebáceas. 
Gabarito: A 
Comentário 
O surgimento da acne está relacionado com a 
quantidade de hormônios sexuais masculinos, pois eles 
promovem um aumento na produção de sebo, que está 
diretamente associado à formação da lesão. A acne 
atinge tanto homens quanto mulheres, pois ambos 
produzem hormônios sexuais masculinos, também 
chamados de andrógenos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
8ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades avaliadas nos itens 
 
ITEM 1  

D1-Localizar informações explícitas em um texto.  

Indicador /habilidades   
Localizar uma informação que se encontra 
explicitamente na sua superfície.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: resenha crítica, poema.   

Conhecimentos prévios 
Saber ler e interpretar textos.  
Saber o que é informação explícita.    

Expectativas de aprendizagem 

• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função 
social.    

• Ler textos de qualquer gênero utilizando 
diferentes estratégias de leitura como mecanismos 
de interpretação de textos: formular hipóteses 
(antecipação e inferência); verificar hipóteses 
(seleção e checagem). (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: 
Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 1 

 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1. 
  
A probabilidade estatística do amor à primeira vista 

 
O livro mais fofo do ano! Em A Probabilidade 

Estatística do Amor à Primeira Vista, a autora Jennifer 
E. Smith nos mostra como simples fatos e apenas 
alguns minutos podem mudar destinos. Em uma 
história que se passa em apenas 24 horas, pequenos 
acontecimentos que aparentemente são banais, 
podem fazer com que tudo mude. Hadley sabe bem 
que isso pode acontecer. Se não tivesse se atrasado 
apenas quatro minutos, não teria perdido seu voo... 
mas também jamais teria conhecido Oliver. Ou teria? 

Hadley está indo para o casamento do pai. Tudo 
estaria bem se este não fosse seu segundo casamento. 
[...] 

Claro que não estava nos planos dela se atrasar. 
Tudo o que acontece naquela manhã, antes de ir para 
o aeroporto, um amontoado de acontecimentos 
desastrosos, a fazem perder preciosos quatro 
minutos. E consequentemente perder seu voo. 
Esperando por horas até o próximo 
avião, Hadley conhece o inglês Oliver. Eles acabam 
pegando o mesmo voo, e sentando lado a lado rumo ao 

mesmo destino, mas com histórias diferentes. A garota 
vai perceber então como o tempo é relativo, como 
minutos podem parecer horas e horas podem parecer 
dias. E é ali, no avião que partilham suas esperanças, 
vivências e tristezas. E é ali que se apaixonam. 

[...] 
Enfim, o livro é perfeito! Romance e drama na 

medida certa! Um livro para devorar em poucos 
minutos, e saborear como uma casquinha de sorvete de 
chocolate. Para apreciar como uma bela canção, como 
um presente para guardar com carinho para a vida 
toda. Recomendo! 

Disponível em: <http:/www.nomundodoslivros.com/2013/0 
5/resenha-probabilidade-estatistica-do.html/>. Acesso em: 20 jun. 

2017.  
 

1. A base textual permite que o leitor encontre uma 
informação explícita, quando responde, por exemplo, a 
perguntas do tipo: O quê? Quem? Onde? Como? 
Quando? Qual? Para que? Pensando nestas perguntas, 
responda: 
a) O que Hadley vai perceber?  
Hadley vai perceber como o tempo é relativo, como 
minutos podem parecer horas, e horas podem parecer 
dias.  
b) Onde Hadley e Oliver partilham suas esperanças, 
vivências e tristezas?  
A garota e Oliver partilham as esperanças, vivências e 
tristezas no avião.  
c) Segundo a resenhista, como é o livro “A 
Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista”?  
Segundo a resenhista, a obra “A Probabilidade 
Estatística do Amor à Primeira Vista” é um livro 
perfeito, romance e drama na medida certa, um livro 
para devorar em poucos minutos e saborear como uma 
casquinha de sorvete de chocolate.   
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 2.  
 

Lado bom 
Ferréz 

 
Periferia tem seu lado bom  
Manos, vielas e futebol no campão  
Meninas com bonecas e não com filhos  
Planejando assim um futuro positivo  
Sua paz é você que define  
Longe do álcool, longe do crime  
A escola é o caminho do sucesso  
Pro pobre honrar desde o começo  
 
E dizer bem alto que somos a herança 
De um país que não promoveu as mudanças  
Sem atrasar ninguém, rapaz  
Fazendo sua vida se adiantar na paz  
[...]  

Disponível em: <www.ferrez.com.br/lado%20bom.htm/>. Acesso 
em: 27 jun. 2017.  

http://www.nomundodoslivros.com/2013/05/resenha-probabilidade-estatistica-do.html
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2. Qual é o lado bom da periferia?  
O lado bom da periferia são os manos, as vielas e o 
futebol no campão.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3.  
 

Eu, Robô 
 

                 Eu, Robô, o livro, é uma coletânea de nove 
contos escritos pelo autor ao longo de vários anos, 
reunidos posteriormente em forma de romance. (...) 

O livro inicia-se com o meu conto 
favorito: Robbie. Nele, Asimov lança o que eu acredito 
ser a pedra angular da robótica. O autor traça os 
parâmetros iniciais da evolução dos robôs, 
apresentando-os de forma bastante rudimentar, de 
estrutura bem mecânica e pesadões, dotados de um 
computador limitado e sem a possibilidade da fala. 
Nesse contexto, encontramos a menina Gloria que 
ganha do pai um robô cuidador de crianças, como 
presente. No entanto, a menina acaba se identificando 
com a máquina em seu mundo solitário, como uma 
espécie de irmão, pelo qual ela nutre uma grande 
afeição. [..] 
No conto seguinte, Andando em Círculos, 
encontramos GregoryPowell e Mike Donavan 
trabalhando numa estação mineradora no lado escuro 
do planeta Mercúrio, o planeta mais próximo ao sol do 
nosso sistema, as voltas com um robô 
chamado Speedy que apresenta algumas anomalias 
que o faz agir de forma independente. Nesse conto, 
Asimov dá continuidade à evolução dos robôs. 

[...] 
No terceiro conto, Razão, um ano e meio depois dos 

acontecimentos em Mercúrio, reencontramos Powell e 

Donavan, agora transferidos para a Estação Solar Nr. 5, 

envolvidos com um outro robô da U.S. Robots, o QT-1; 

uma máquina bem superior ao Speedy, chamado Cutie, 

que enfrenta outros questionamentos e dilemas 

morais... 

[...] 
 Terminamos com o nono conto, Conflito Evitável, 

no qual encontramos um mundo geopoliticamente 
modificado e onde as máquinas são predominantes e 
prepotentes. 

 [...] 
Disponível em: <http://www.nomundodoslivros.com/201 

5/02/resenha-eu-robo-de-isaac-asimov.html>. Acesso em: 20 jun. 
2017.  

 
3. Releia o texto e responda.  
 
a) Quantos contos compõem o livro “Eu, Robô”?   
O livro “Eu, Robô” é uma coletânea de nove contos.  
b) Quais contos são citados pela resenhista da obra?  

Os contos citados pela resenhista são: “Robbie”, o 
primeiro conto; “Andando em círculos” o segundo, a 
“Razão” o terceiro e o nono “Conflito Evitável”. 
c) Em qual conto Asimov dá continuidade à evolução 
dos robôs?   
Asimov dá continuidade à evolução dos robôs no conto 
“Andando em Círculos”.   
 
ITEM 2 

D4-Inferir uma informação implícita em um texto.   

Indicador /habilidades   
Aferir a capacidade de buscar nas entrelinhas os 
sentidos do texto.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: resenha crítica, poemas.    

Conhecimentos prévios 
Saber ler e interpretar. Saber o que é uma 
informação implícita.  

Expectativas de aprendizagem  

• Ler textos de qualquer gênero utilizando 
diferentes estratégias de leitura como 
mecanismos de interpretação de textos: formular 
hipóteses (antecipação e inferência); verificar 
hipóteses (seleção e checagem) (Currículo 
Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 8º Ano. Eixo: Prática de leitura).  

• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função 
social (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: Prática de 
leitura).  

  
Atividades relacionadas ao item 2 

 
Releia o texto “Eu, Robô” e, a seguir, responda a 
atividade 1.  
 
1. O que a resenhista quis inferir ao dizer que a menina 
acaba se identificando com a máquina em seu mundo 
solitário, como uma espécie de irmão, pelo qual ela 
nutre uma grande afeição?  
Ao dizer que a menina acaba se identificando com a 
máquina em seu mundo solitário, como uma espécie de 
irmão, pelo qual ela nutre uma afeição, a resenhista 
quis inferir que a menina era só, não tinha irmãos e os 
pais também não lhe davam atenção.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 2. 
  

Abertura 
Arnado Antunes 

 
Todos eles traziam 
sacolas, que pareciam 
muito pesadas.  
Amarraram  
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bem seus cavalos e  
um deles adiantou-se 
em direção a  
uma rocha e gritou:  
“Abre-te, cérebro!”  

Disponível em: <http://www.antoniomiranda.com.br/poe- 
sia_brasis/sao_paulo/arnaldo_antunes.html>. Acesso em: 21 jun. 

2017. 
  

2. O texto apresenta a frase mágica “Abre-te, Sésamo!”, 
modificada. Qual a finalidade do locutor do texto com 
essa transformação?   
A finalidade do locutor do texto, com essa 
transformação, é sugerir ao leitor que o cérebro é fonte 
de riqueza incontável e inesperada.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3.  
 

Canção do exílio 
José Paulo Paes 

 
Um dia segui viagem  
sem olhar sobre o meu ombro.  
 
Não vi terras de passagem  
Não vi glórias nem escombros.  
 
Guardei no fundo da mala  
um raminho de alecrim.  
 
Apaguei a luz da sala  
que ainda brilhava por mim.   
 
Fechei a porta da rua  
a chave joguei ao mar.  
 
Andei tanto nesta rua  
que já não sei mais voltar.  
 
3. Sobre a partida do eu lírico, responda:  
a) Ele deixa alguém que se preocupa com ele? Justifique 
sua resposta com um trecho do poema.  
Sim, pois no verso “a luz da sala que ainda brilhava por 
mim” sugere que alguém ficou à espera dele.  
b) Ele tinha planos de voltar? Por quê?  
Não, pois jogou a chave da porta da rua ao mar.   
 
ITEM 3  

D5-Interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.).  

Indicador /habilidades   
Interpretar texto que utiliza a linguagem verbal e não 
verbal.   

Conteúdos 
Gêneros textuais:  anúncios publicitários.  

Conhecimentos prévios 
Ler e interpretar textos.  

Saber o que é linguagem verbal e não verbal.  

Expectativas de aprendizagem 

• Ler textos de qualquer gênero utilizando 
diferentes estratégias de leitura como mecanismos 
de interpretação de textos: formular hipóteses 
(antecipação e inferência); verificar hipóteses 
(seleção e checagem). (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: 
Prática de leitura).   

• Refletir sobre recursos linguísticos, gráficos e 
visuais – linguagem figurada, recursos poéticos, 
símbolos, imagens- utilizados na produção dos 
textos (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: Prática de análise 
da língua).  

  
Atividades relacionadas ao item 3 

 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1.   
 

 
 
1. Levando em conta que esse anúncio foi publicado na 
revista Prazeres da mesa, especializada em 
gastronomia, responda: 
 
a) Quem é o anunciante?  
O anunciante é a fábrica do macarrão Garofalo.  
b) Qual é a finalidade do anúncio?  
A finalidade do anúncio é promover essa marca de 
macarrão.  
c) Que tipo de consumidor o anunciante pretende 
atingir?  
O anunciante pretende atingir os leitores da revista 
Prazeres da mesa, interessados em alta gastronomia.  
d) A que se assemelha o macarrão enrolado na parte 
de cima do anúncio?  

http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/sao_paulo/arnaldo_antunes.html
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O macarrão enrolado na parte de cima do anúncio se 
assemelha a uma rosa.  
e) Em que medida a linguagem visual reforça a 
linguagem verbal do anúncio?  
A linguagem visual reforça a linguagem verbal na 
medida em que utiliza a rosa, símbolo de amor e paixão, 
para remeter à ideia de inspiração.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 2.  

 
 
2. Observe o cruzamento das linguagens verbal e não 
verbal do anúncio e responda.  
 
a) A que se assemelha a imagem do copo de leite e, ao 
fundo, o círculo da bandeira brasileira juntos?  
As duas imagens, juntas, lembram a forma de um 
troféu.  
b) Qual a intenção do anunciante ao trocar a expressão 
“Ordem e progresso” de nossa bandeira pela frase 
“100% brasileira”?  
Ao trocar a expressão “Ordem e progresso” por “100% 
brasileira” o anunciante quer sugerir que a referida 
marca de leite é totalmente brasileira, ou seja, uma 
empresa de capital exclusivamente brasileiro, por isso é 
uma marca de leite que se confunde com o próprio país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3.  

 
3. O anúncio publicitário é um gênero textual que tem 
a finalidade de promover uma ideia ou marca de um 
produto ou de uma empresa. Agora, responda:  
a) O anúncio lido promove uma ideia ou a marca de um 
produto?  
O anúncio promove uma ideia.  
b) Que produto ou ideia ele promove?  
Ele promove a necessidade de usar a água com 
moderação, buscando meios de reutilizá-la.  
 
ITENS 4 e 5   

D12-Identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros. 

Indicador /habilidades   
Reconhecer a finalidade dos textos que circulam em 
uma sociedade letrada.  

Conteúdos 
Gêneros textuais:  resenha crítica, poema.  

Conhecimentos prévios 
Saber que os textos que circulam na sociedade são 
escritos com uma determinada finalidade.    

Expectativas de aprendizagem  

• Ler textos de qualquer gênero utilizando 
diferentes estratégias de leitura como 
mecanismos de interpretação de textos: formular 
hipóteses (antecipação e inferência); verificar 
hipóteses (seleção e checagem). (Currículo 
Referência do Estado de Goiás. Língua 
portuguesa. 8º Ano. Eixo: Prática de leitura).  

• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função 
social (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: Prática de 
leitura). 
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Atividades relacionadas aos itens 4 e 5 
 
 Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1.  
 

Canção Mínima 
                      Cecília Meireles 

 
No mistério do sem-fim 
equilibra-se um planeta. 
E, no planeta, um jardim, 
e, no jardim, um canteiro; 
no canteiro uma violeta, 
e, sobre ela, o dia inteiro, 
entre o planeta e o sem-fim, 
a asa de uma borboleta.   

Disponível em: <http://www.poesiaspoemaseversos.com.br 
/cecilia-meireles--poemas/>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
1. Qual é a finalidade desse gênero textual?  
O gênero poema tem por finalidade expressar 
sentimentos, emocionar, entreter o leitor.   
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 2.  
  

Palavras envenenadas 
 

Palavras envenenadas é um livro cheio de 
reviravoltas e muito suspense. Maite Carranza nos 
presenteia com uma narrativa inteligente, sabendo 
desenvolver uma trama envolvente e instigante, com 
um suspense de tirar o fôlego!  

O que achei muito interessante é que nós temos 
interação com Bárbara, através de sua narrativa em 
primeira pessoa. Além de Bárbara, interagirmos 
também com mais três personagens que são peça 
fundamental para o desenvolvimento da 
trama: Salvador Lozano, Nuria Solís e Eva Carrasco.    

[...] 
Mas o que mais chama atenção são as palavras 

malditas, as palavras envenenadas. O título do livro é 
muito oportuno, afinal, ao terminar de lê-lo você 
percebe o quanto as palavras têm poder. Creio eu que 
as palavras têm tanto poder quanto as ações.  

O final do livro é surpreendente e 
arrebatador.  Para quem gosta de um bom livro de 
drama, cheio de suspense e intrigas... Recomendado!  
 

Disponível em: <http://www.nomundodoslivros.com/2011/ 
/05/palavras-envenenadas-de-maite-carranza.html/>. Acesso em: 

21 jun. 2017.  
 

2. Crítica ou resenha crítica é o gênero textual que tem 
por finalidade orientar o leitor de um jornal ou revista, 
estimulando-o ou desestimulando-o a consumir um 
objeto cultural. Agora, responda: 
a) Qual é o objeto cultural em exame nessa crítica?  
O objeto cultural nessa crítica é o livro “Palavras 
envenenadas”.   

b) Qual é a finalidade desta resenha?  
A finalidade desta resenha é recomendar a leitura do 
livro “Palavras envenenadas”.  
 
Leia os textos e, a seguir, responda a atividade 3.  
 
Texto 1 

O casamento dos Trapalhões 
 

Quatro irmãos, Didi (Renato Aragão), Dedé (Dedé 
Santana), Mussum (Mussum) e Zacarias (Zacarias), são 
caipiras que vivem na área rural. Didi vai até uma cidade 
próxima e, após entrar em uma briga com Expedito, 
conquista Joana, que o segue até o seu rancho. Eles 
resolvem se casar, apesar dela não se sentir muito à 
vontade com a presença dos seus irmãos, que são bem 
pouco educados. Quando Joana consegue melhorar o 
jeito deles, Didi diz que recebeu uma carta da irmã 
perguntando se os filhos dela podem ficar no rancho, 
pois vão cantar e tocar na festa do rodeio da cidade. 
Joana fica animada, principalmente quando os irmãos e 
sobrinhos de Didi arrumam namoradas e todos vão 
para o rancho. Mas Expedito descobriu que eles moram 
no Vale Profundo e organizou um grupo para atacar o 
lugar.   

 Disponível em: <http://www.adorocinema.com.br.filmes/ca- 
 samento.adorocinema.com.br/filmes/casamento-dos-trapa- 
lhoes/casamento-dos-trapalhoes/>. Acesso em: 21 jun. 2017.  

 
Texto 2 
 

Críticas ao filme “O casamento dos Trapalhões” 
 
Crítica do leitor: 
 
Cyntia: “Um filme divertido, dá pra rir, mas muito 
bobo.”. 
Israel Gusmão: “Como sempre DIDI e companhia estão 
demais.”. 
Luciano Rodrigues: “Um dos melhores filmes com o 
quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.”.   
André Luiz: “Grande sucesso de público e bem a cara 
dos anos 80. Que saudades dos Trapalhões.”.  
Pedro Henrique Pereira: “Não é um dos melhores 
filmes dos Trapalhões, mas diverte.”.   
Fábio Ananias Moisés: “Não gostei, achei super chato e 
muito sem graça. Não assisto mais.”.  
Natália: “Legalzinho, mas um pouco idiota (também, o 
filme é do Didi).”.   
Paulo José Emmer: “Um filme simples e gostoso de se 
assistir.”.   

Disponível em: <http://www.adorocinema.com.br/filmes/- 
casamento-dos-trapalhoes/casamento-dos-trapalhoes. 

asp#Curiosidades/>. Acesso em: 21 jun. 2017.   

 
 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/cecilia-meireles-poemas/
http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/cecilia-meireles-poemas/
http://www.nomundodoslivros.com/2011/05/palavras-envenenadas-de-maite-carranza.html
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3. Se uma pessoa quisesse ter informações sobre o 
filme “O casamento dos Trapalhões”, ela leria que 
texto? Justifique sua resposta.   
 Se uma pessoa quisesse ter informações sobre o filme 
“O casamento dos Trapalhões” ela leria o texto 1 para 
saber sobre o enredo e o texto 2 para conhecer a 
opinião de outras pessoas sobre o filme.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3.  
 

Mulher-Maravilha 
 Michele Lima 

 
Acredito que os fãs da DC* estão esperando 

ansiosamente pelo filme “Mulher-Maravilha” e os 
curiosos de plantão também! Pois então, podem ficar 
despreocupados porque o novo longa da DC é 
arrebatador! Não só por pelo longa ter uma heroína, 
Diana, que desconstrói todo o estereótipo de mulher 
frágil e submissa, como também por ter uma excelente 
qualidade em termos de enredo, trilha sonora e efeitos 
especiais. 

A luta parece estar no sangue da 
princesa. [...] 

A diretora Patty Jenkins é espetacular em sua 
direção e temos uma Mulher-Maravilha carismática, 
engraçada em sua ingenuidade e poderosa. As cenas de 
lutas são de tirar o fôlego e o que vimos em Batman vs 
Superman: A Origem da Justiça é só uma pontinha do 
que Diana é capaz de fazer. 

[...] 
Um longa dinâmico, com cenários de guerra reais, 

diálogos inteligentes e excelentes cenas de lutas. 
Mulher-Maravilha é com certeza um dos melhores 
filmes com heroínas, fugindo do estereótipo daquelas 
sempre precisando de um homem para ajudá-las. 
 
* DC Comics é uma das grandes empresas norte-
americanas de histórias em quadrinhos. A sigla DC 
significa Detective Comics. 

Disponível em: <http://www.oquetemnanossaestante.com. 
br/2017/05/mulher-maravilha-resenha-do-filme.html>. Acesso em: 

23 jun. 2017.  

1. Qual a finalidade desse texto? 
Apresentar uma crítica sobre o filme Mulher-Maravilha.  
 
2. A autora apresenta opinião negativa ou positiva 
sobre o filme? 
A autora apresenta opinião positiva sobre o filme. 
3. Justifique sua resposta anterior, utilizando partes do 
texto.  
A resposta anterior pode ser justificada conforme pode 
ser observado nos trechos: “(...) como também por ter 
uma excelente qualidade em termos de enredo, trilha 
sonora e efeitos especiais.”; “Um longa dinâmico, com 
cenários de guerra reais, diálogos inteligentes e 
excelentes cenas de lutas. Mulher-Maravilha é com 

certeza um dos melhores filmes com heroínas já 
produzidos e vale muito a pena ser conferido”. 
 
ITENS 6 e 7 

D2-Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que 
contribuem para sua continuidade. 

Indicador /habilidades   
Perceber como os referentes foram introduzidos e 
retomados no texto.  
Estabelecer as relações que foram marcadas no texto.  

Conteúdos 
Gêneros textuais:  resenha crítica, poema.  

Conhecimentos prévios 
Conhecer os pronomes, desinências verbais e 
advérbios. Conhecer os recursos coesivos 
referenciais: sinônimo, hiperônimo, hipônimo, 
nominalizações. 

Expectativas de aprendizagem 

• Ler textos de qualquer gênero utilizando diferentes 
estratégias de leitura como mecanismos de 
interpretação de textos: formular hipóteses 
(antecipação e inferência); verificar hipóteses 
(seleção e checagem). (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: 
Prática de Leitura). 

• Refletir sobre os elementos articuladores 
(preposição, conjunções, pronomes, advérbios...) 
nas resenhas e poemas (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 8ºAno. Eixo: 
Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas aos itens 6 e 7 

 
Releia o texto “Mulher-Maravilha” e, a seguir, responda 
as atividades 1, 2 e 3.  
 
1. No trecho “A luta parece estar no sangue da 
princesa.”, a palavra “princesa” substitui qual termo 
escrito anteriormente?  
A palavra “princesa” substitui o nome próprio Diana.  
2. No trecho “Não só por pelo longa (...).”, a palavra 
“longa” substitui qual termo escrito anteriormente? 
A palavra longa substitui o termo filme “Mulher-
Maravilha”.  
3. No trecho “(...)sempre precisando de um homem 
para ajudá-las.”, o termo “las” substitui qual palavra 
escrita anteriormente? 
O termo “las” substitui a palavra “heroínas”.   
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 Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 1.  
 

Eu, Robô 
[...] 
O livro inicia-se com o meu conto 

favorito: Robbie. Nele, Asimov lança o que eu acredito 
ser a pedra angular da robótica. O autor traça os 
parâmetros iniciais da evolução dos robôs, 
apresentando-os de forma bastante rudimentar, de 
estrutura bem mecânica e pesadões, dotados de um 
computador limitado e sem a possibilidade da fala. 
Nesse contexto, encontramos a menina Gloria que 
ganha do pai um robô cuidador de crianças, como 
presente. 

No entanto, a menina acaba se identificando com 
a máquina em seu mundo solitário, como uma espécie 
de irmão, pelo qual ela nutre uma grande afeição. A 
atenção e o carinho que os pais não lhe dedicam é 
extraído da máquina que, onipresente, lhe dá toda a 
atenção do mundo. Isso até o dia em 
que Robbie desaparece de sua vida, substituído por um 
cachorro. Da infância à pré-adolescência, Gloria não 
deixará de pensar em Robbie um único dia, até a sua 
viagem com os pais para Nova Iorque, para visitar a 
fábrica de robôs U.S. Robots. Aqui, a carga dramática e 
a sutileza do conto são excepcionais. Robbie surge 
quase como um conto de fadas futurista. E os conceitos 
de amor, abandono, renúncia e amizade também 
podem ser atribuídos às máquinas.  

Disponível em: <http://www.nomundodoslivros.com/2015/0 
2resenha-eu-robo-de-isaac-asimov.html>.  Acesso em: 20 jun. 2017. 

 
1. A quem se refere cada palavra destacada no trecho 
dado anteriormente?  
A palavra “nele” refere-se a “livro”.  
“O autor” retoma o nome do autor “Asimov”.  
O pronome pessoal oblíquo átono “os” em 
“apresentando-os” refere-se a “dos robôs”.   
“A menina” retoma o nome “a menina Glória”.   
O pronome pessoal reto “ela” retoma “a menina”.  
O pronome pessoal oblíquo átono “lhe” refere-se 
também “ a menina”.   
 
2. Sinonímia é a relação de semelhança de sentido 
entre palavras e expressões da língua que ajudam a 
construir a articulação das partes, estabelecendo, 
assim, a coesão textual. Sua tarefa, agora, é escolher 
palavras adequadas para completar o texto a seguir 
sobre grandes tragédias naturais. Tenha o cuidado de 
selecionar termos compatíveis com o campo semântico 
criado pela expressão e não use termos repetidos.  
 

 
 
 
 
 

Planeta selvagem 
 
Tsunamis ................. comunidades litorâneas. 
Terremotos ........... prédios inteiros e furações ............. 
casas. Em todo o mundo, desastres naturais de grande 
escala parecem ser cada vez mais frequentes. A própria 
Terra está se tornando mais violenta? Caso seja assim, 
pode a ciência fazer algo em nosso benefício? Com 
estreia marcada para 9 de outubro, às 21 horas, no 
canal NatGeo, a Semana do Planeta Selvagem nos 
levará ao centro de alguns dos mais 
.................desastres naturais do planeta. Vamos ver a 
.................. que ocorreu em San Francisco, quando, em 
1989, um terremoto de magnitude 7.1 ................ o 
norte da Califórnia (...). Verificaremos as consequências 
do ...................... tsunami que .................o Sudeste 
Asiático no ano passado e conheceremos de perto os 
................. provocados nos Estados Unidos pelo furação 
Ivã. E, ao longo da semana, vamos responder à 
pergunta: o que a ciência contemporânea pode fazer 
para nos proteger de futuras ................ de proporções 
..................?  
 

NGS fora da página. National Geographic Brasil, out. 2005.  

As palavras que completam o texto são: arrasam, 
demolem, despedaçam, devastadores, destruição, 
sacudiu, trágico, devastou, estragos, tragédias e 
catastróficas.  
Professor (a), o objetivo desta atividade é levar os 
alunos a analisarem o contexto de ocorrência das 
palavras e as relações de sentido que estabelecem com 
as outras, em torno de um eixo de significação central. 
Como o texto trata de desastres naturais, esse é o eixo 
que organiza o campo semântico ao qual se associam 
substantivos, adjetivos e verbos.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 3.  
 

Máquina Breve 
Cecília Meireles 

 
O pequeno vaga-lume 
com sua verde lanterna, 
que passava pela sombra 
inquietando a flor e a treva 
— meteoro da noite, humilde, 
dos horizontes da relva; 
o pequeno vaga-lume, 
queimada a sua lanterna, 
jaz carbonizado e triste 
e qualquer brisa o carrega: 
mortalha de exíguas franjas 
que foi seu corpo de festa. 
Parecia uma esmeralda 
e é um ponto negro na pedra. 
Foi luz alada, pequena 
estrela em rápida seta. 
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Quebrou-se a máquina breve 
na precipitada queda. 
E o maior sábio do mundo 
sabe que não a conserta. 

Disponível em: <http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/ 
cecília-meireles-poemas/>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
3. No texto, o substantivo “vaga-lume” é retomado 
(substituído) por quais palavras? Qual a finalidade 
deste recurso?  
No texto, o substantivo “vaga-lume” é retomado pelas 
palavras: “meteoro da noite”, “máquina breve”. A 
finalidade deste recurso é evitar uma repetição do 
substantivo.   
 
ITEM 8 

D15-Estabelecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios etc.  

Indicador /habilidades   
Identificar as relações lógico-discursivas (oposição, 
comparação, anterioridade, etc.) presentes num 
texto.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: resenha crítica, poema.   

Conhecimentos prévios 
Conhecer as conjunções, preposições e advérbios 
entre outros recursos linguísticos.  

Expectativas de aprendizagem  

• Ler textos de qualquer gênero utilizando 
diferentes estratégias de leitura como mecanismos 
de interpretação de textos: formular hipóteses 
(antecipação e inferência); verificar hipóteses 
(seleção e checagem). (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: 
Prática de leitura).  

• Refletir sobre os elementos articuladores 
(preposições, conjunções, pronomes, advérbios...) 
nas resenhas (Currículo Referência do Estado de 
Goiás. Língua Portuguesa. 8º ano. Eixo: Prática de 
Análise da Língua).  

  
Atividades relacionadas ao item 8 

 
Releia o texto “Máquina breve” e, a seguir, responda a 
atividade 1.  
  
1. Dê a relação de sentido da conjunção “e” nos versos 
do poema “Máquina breve”. A conjunção está 
destacada.  
 Em “... a flor e a treva” -  sentido de adição. 
Em “jaz carbonizado e triste/ 
e qualquer brisa o carrega:” sentido de adição/ indicar 
uma consequência, uma conclusão. 
Em “Parecia uma esmeralda 
e é um ponto negro na pedra.” sentido adversativo. 

Em “E o maior sábio do mundo 
sabe que não a conserta.” indica uma conclusão. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 2 e 3.   
 
 

Reinvenção 
 Cecília Meireles 

 
A vida só é possível 
reinventada. 
Anda o sol pelas campinas 
e passeia a mão dourada 
pelas águas, pelas folhas… 
Ah! Tudo bolhas 
que vem de fundas piscinas 
de ilusionismo… — mais nada. 
Mas a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível 
reinventada. 
Vem a lua, vem, retira 
as algemas dos meus braços. 
Projeto-me por espaços 
cheios da tua Figura. 
Tudo mentira! Mentira 
da lua, na noite escura. 
Não te encontro, não te alcanço… 
Só — no tempo equilibrada, 
desprendo-me do balanço 
que além do tempo me leva. 
Só — na treva, 
fico: recebida e dada. 
Porque a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível 
reinventada.  

Disponível em: <http://www.poesiaspoemaseversos.com.br 
/cecilia-meirreles-poemas/>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

 

 
2. Identifique a classe gramatical das palavras 
destacada no texto.  
Só -  palavra denotativa/advérbio; mais – advérbio de 
intensidade; mas – conjunção; por – preposição; não – 
advérbio de negação; e – conjunção.                                              
 
3. Qual é a relação de sentido normalmente expressa 
pelas palavras destacadas nos trechos a seguir.  
a)  “Só — na treva, / fico: recebida e dada”.  
A conjunção “e” estabelece uma relação de adição. 
b) “Mas a vida, a vida, a vida, / a vida só é possível / 
reinventada”.   
A conjunção “mas” estabelece uma relação de 
retificação. 
c) “Anda o sol pelas campinas / e passeia a mão 
dourada”. 
 A conjunção “e” estabelece uma relação de adição. 
 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/cecilia-meireles-poemas/
http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/cecilia-meireles-poemas/
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ITEM 9  

D19-Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 
exploração de recursos ortográficos e/ou 
morfossintáticos.   

Indicador /habilidades   
Verificar a capacidade do leitor de refletir sobre a 
forma do texto.  
Perceber as marcas utilizadas pelo autor na 
construção de sentidos.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: resenha crítica, poema.    

Conhecimentos prévios 
Conhecer a função dos diminutivos e/ou 
aumentativos. Conhecer algumas figuras de 
linguagem. Saber o que é o recurso da repetição de 
palavras. 

Expectativas de aprendizagem 

• Ler textos de qualquer gênero utilizando 
diferentes estratégias de leitura como 
mecanismos de interpretação de textos: formular 
hipóteses (antecipação e inferência); verificar 
hipóteses (seleção e checagem). (Currículo 
Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 8º Ano. Eixo: Prática de leitura).  

• Refletir sobre recursos de estilo no texto poético 
(Currículo Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 8º ano. Eixo: Prática de Leitura).  

• Refletir sobre as figuras de linguagem presente 
nos poemas (Currículo Referência do Estado de 
Goiás. Língua Portuguesa. 8º ano. Eixo: Prática de 
leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 9 

 
Leia os textos e, a seguir, responda a atividade 1.   
 
Texto 1  

Reinvenção 
Cecília Meireles 

 
[...] 
Porque a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível 
reinventada.  

Disponível em: <http://www.poesiaspoemaseversos.com.br 
/cecilia-meireles-poemas/>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
Texto 2 

Cântico VI 
Cecília Meireles 

 
Tu tens um medo: 
Acabar. 
Não vês que acabas todo o dia. 
Que morres no amor. 
Na tristeza. 

Na dúvida. 
No desejo. 
Que te renovas todo o dia. 
No amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que és sempre outro. 
Que és sempre o mesmo. 
Que morrerás por idades imensas. 
Até não teres medo de morrer. 
E então serás eterno.  
 Disponível em: <http://www. poesiaspoemaseversos.com.br/ 
cecilia-meireles--poemas/>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
Texto 3  

Farol 
Roseana Murray 

 
No meio da noite  
meu coração te chama  
como um farol solitário  
busca os contornos de um barco  
no centro do nevoeiro  
a silhueta invisível.  
Quem ouvirá meu apelo,  
meu sussurro, meu grito?  
[...]  

Roseana Murray. In: Recados do corpo e da alma. São Paulo, FTD, 
2003. p.37.  

 

 1. O uso de recursos como diminutivos e/ou 
aumentativos, gradação, repetição de palavras, entre 
outros, precisa ser percebido e compreendido pelo 
leitor. Observe os termos destacados e identifique os 
recursos utilizados em cada fragmento.  

O texto 1, tem o recurso chamado repetição, o texto 2, 
o recurso da repetição e de gradação e o texto 3, 
apresenta gradação.   
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 2 e 3.  
 

A Rosa de Hiroxima 
Vinícius de Moraes 

 
Pensem nas crianças 
Mudas telepáticas 
Pensem nas meninas 
Cegas inexatas 
Pensem nas mulheres 
Rotas alteradas 
Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas 
Mas oh não se esqueçam 
Da rosa da rosa 
Da rosa de Hiroxima 
A rosa hereditária 
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A rosa radioativa 
Estúpida e inválida. 
A rosa com cirrose 
A antirrosa atômica 
Sem cor sem perfume 
Sem rosa sem nada. 

Disponível em: <www.revistabula.com/1150-10-melhores-poemas-
vinicius-moraes/>. Acesso em: 27 jun. 2017.  

 

2. Nos versos a seguir, foi usada uma figura de 
linguagem chamada gradação. A gradação consiste em 
organizar as palavras de modo a dar um efeito 
crescente ou decrescente de sentidos. Qual a ideia que 
o autor quer passar com essa gradação?  

 
“A rosa hereditária 
 A rosa radioativa 

 Estúpida e inválida.” 
 
Com essa gradação crescente “hereditária, radioativa, 
estúpida, inválida”, o autor quer passar a ideia da 
imensa revolta com a guerra e os armamentos bélicos. 
A gradação pode sugerir que as sensações do eu lírico 
se intensificam (de hereditária para radioativa, para 
estúpida e depois para inválida).   
 
3. A repetição de uma palavra ou versos é um recurso 
utilizado para se obter um efeito expressivo. Qual o 
efeito de sentido provocado pelas repetições 
destacadas no texto?  
As repetições “Pensem, pensem, pensem, pensem; da 
rosa, da rosa, da rosa; sem, sem, sem, sem”, têm o 
efeito de tornar o poema mais expressivo, levando o 
leitor a refletir mais sobre o estrago causado pela 
bomba de Heroxima, metaforicamente chamada de 
“rosa de Hiroxima”.   
 
ITEM 10  

D13-Identificar as marcas linguísticas que 
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.    

Indicador /habilidades   
Identificar quem fala no texto e a quem o texto se 
destina, reconhecendo as marcas linguísticas nele 
expressas.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: resenha crítica, poema.   

Conhecimentos prévios 
Saber que a língua possui variações sociais, 
históricas, geográficas.   

Expectativas de aprendizagem  

• Ler resenhas e poemas utilizando diferentes 
estratégias de leitura como mecanismos de 
interpretação de textos: formular hipóteses 
(antecipação e inferência); verificar hipóteses 
(seleção e checagem) (Currículo Referência do 

Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: 
Prática de leitura).  

• Refletir sobre a variação linguística nos gêneros 
em estudo (Currículo Referência do Estado de 
Goiás. Língua Portuguesa. 8º Ano. Eixo: Prática 
de análise da língua).    

 
Atividades relacionadas ao item 10 

 
Releia o texto “A Rosa de Hiroxima” e, a seguir, 
responda as atividades 1 e 2.  
 
1. A linguagem empregada no poema é figurada, ou 
seja, é construída a partir de imagens. Identifique a(s) 
figura(s) de linguagem presente(s) nestes versos do 
poema:  
 
a) “Pensem nas feridas / Como rosas cálidas...”   
A figura de linguagem presente neste verso é a 
metáfora. 
b) “Sem cor sem perfume / Sem rosa sem nada.”  
Nestes versos há duas figuras de linguagem: gradação 
e a repetição.  
 
2. Quais são as características do poema? Ao 
responder, considere os seguintes critérios: perfil dos 
interlocutores e a linguagem.  
O poema tem por finalidade expressar sentimentos, 
emocionar, entreter o leitor. O locutor é o poeta, e o 
destinatário é o público em geral. A linguagem é 
expressiva, figurada, pessoal, subjetiva, geralmente na 
variedade padrão. Explora a sonoridade, o ritmo e a 
rima das palavras. Pode apresentar palavras e 
expressões que exploram os sentidos. Apresenta 
palavras e expressões em sentido figurado. Pode 
apresentar palavras repetidas.   
 
3. Releia o texto “Mulher-Maravilha”. Observe a 
linguagem utilizada no texto e responda.  
 
a) Qual a variedade linguística empregada?  
A variedade linguística empregada é a padrão.  
 
b) O texto de uma crítica expressa a opinião do crítico 
que avalia o objeto cultural e pode estar numa 
linguagem mais ou objetiva e direta, tendendo à  
impessoalidade. A linguagem da crítica em estudo é 
pessoal ou tende à impessoalidade?  
A linguagem da crítica em estudo tende à 
impessoalidade.  
c) Quem são os interlocutores desse texto?  
O locutor deste texto é a resenhista Michele Lima 
(jornalista ou crítica) e o destinatário é o público em 
geral.   
 
 

http://www.revistabula.com/1150-10-melhores-poemas-vinicius-moraes/
http://www.revistabula.com/1150-10-melhores-poemas-vinicius-moraes/
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1ª ETAPA – CICLO III - 2017 
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
   

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades 

 Avaliadas nos itens 
 

ITEM 1  
Observe a expressão a seguir: 
 

(12𝑎3𝑏5)(−3𝑎𝑏4) 
 
Assinale a alternativa que apresenta o resultado desta 
expressão. 
 
(A) 36𝑎4𝑏9 
(B) −36𝑎4𝑏9 
(C) 36𝑎3𝑏20 
(D)−36𝑎3𝑏20 
Gabarito: B 
Solução 
12 ∙ (−3) ∙ 𝑎3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏5 ∙ 𝑏4  
−36 ∙ 𝑎3+1 ∙ 𝑏5+4 
−36 ∙ 𝑎4 ∙ 𝑏9 
Logo, o resultado da expressão é −36𝑎4𝑏9. 
D30C- Operar com monômios ou polinômios. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Desenvolva a solução da expressão a seguir: 
 

(18 𝑎4𝑏2𝑐6) + (−12𝑎𝑏74) ∙ (𝑎𝑐) 
Solução 
(18 𝑎4𝑏2𝑐6) + (−12𝑎𝑏7) ∙ (𝑎𝑐) 
[18 + (−12)] ∙ 𝑎4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏2 ∙ 𝑏7 ∙ 𝑐6 ∙ 𝑐  
[18 − 12] ∙ 𝑎6 ∙ 𝑏9 ∙ 𝑐7  
6 ∙ 𝑎6 ∙ 𝑏9 ∙ 𝑐7  
 
Logo, o resultado da expressão é 6𝑎6𝑏9𝑐7. 
 
2. Desenvolva a solução da expressão a seguir: 
 

(−24 𝑚15𝑟5𝑣6𝑠) ÷ (3𝑚9𝑟2𝑣5) 
Solução 
(−24 𝑚15𝑟5𝑣6𝑠) ÷ (3𝑚9𝑟2𝑣5) 
(−24 ÷ 3) ∙ (𝑚15 ÷ 𝑚9) ∙ (𝑟5 ÷ 𝑟2) ∙ (𝑣6 ÷ 𝑣5) ∙ 𝑠  
−8 ∙ 𝑚6 ∙ 𝑟3 ∙ 𝑣 ∙ 𝑠  
  
Ou  
(−24 𝑚15𝑟5𝑣6𝑠) ÷ (3𝑚9𝑟2𝑣5) 
 
(−24 𝑚15𝑟5𝑣6𝑠)

(3𝑚9𝑟2𝑣5)
=

−24

3
∙

𝑚15𝑟5𝑣6𝑠

𝑚9𝑟2𝑣5
= 

 
−8𝑚6𝑟3𝑣𝑠 
 

3. Desenvolva o valor da expressão a seguir: 
 

(9 𝑟4 ∙ 2𝑟𝑐 + 3𝑟5𝑐) ÷ (3𝑟3𝑐) 
 
Solução 
(9 𝑟4 ∙ 2𝑟𝑐 + 3𝑟5 ∙ 𝑐) ÷ (3𝑟3𝑐) 
(9 ∙ 2 ∙ 𝑟4 ∙ 𝑟 ∙ 𝑐 + 3𝑟5 ∙ 𝑐) ÷ (3𝑟3𝑐) 
(18 ∙ 𝑟5 ∙ 𝑐 + 3𝑟5 ∙ 𝑐) ÷ (3𝑟3𝑐) 
(21 ∙ 𝑟5 ∙ 𝑐) ÷ (3𝑟3𝑐) 
(21 ∙ 𝑟5 ∙ 𝑐)

(3𝑟3𝑐)
= 7𝑟2  

 
ITEM 2 
Observe o polinômio a seguir: 

4𝑥2 + 12𝑥 + 9 
Esse polinômio corresponde ao produto notável  
 
(A) (4𝑥 + 3)2. 
(B) (2𝑥 + 9)2. 
(C) (4𝑥 + 9)2. 
(D) (2𝑥 + 3)2. 
Gabarito: D 
Solução 
A atividade propõe que o estudante saiba reconhecer os 
produtos notáveis que, neste caso, é um trinômio 
quadrado perfeito em sua forma de quadrado da soma 
de dois termos.  Assim, tem-se: 

4𝑥2 + 12𝑥 + 9 = (2𝑥 + 3)2 
D30D-Reconhecer os produtos notáveis. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe o polinômio a seguir: 

9𝑥2 + 3𝑥 +
1

4
 

O polinômio anterior representa o produto notável  
 

(A) (9𝑥 +
1

4
)

2

. 

(B) (3𝑥 +
1

4
)

2

. 

(C) (3𝑥 +
1

2
)

2

. 

(D) (9𝑥 +
1

2
)

2

. 

Gabarito: C 
Solução 
Professor(a), a atividade propõe que o estudante saiba 
reconhecer os produtos notáveis, nesse caso um 
trinômio quadrado perfeito em sua forma de quadrado 
da soma de dois termos.  Assim, teremos: 

(3𝑥 +
1

2
)

2

= (3𝑥)2 + 2 ∙ 3𝑥 ∙
1

2
+ (

1

2
)

2

= 

9𝑥2 + 3𝑥 +
1

4
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2. Observe o polinômio a seguir. 
16𝑥2 − 64𝑥 + 64 

 
O polinômio anterior representa o produto notável  
 
(A) (4𝑥 − 8)2. 
(B) (4𝑥 + 8)2. 
(C) (16𝑥 + 8)2. 
(D) (4𝑥 − 32)2. 
Gabarito: A 
Solução 
Professor(a), a atividade propõe que o estudante saiba 
reconhecer os produtos notáveis, nesse caso um 
trinômio quadrado perfeito em sua forma de quadrado 
da diferença entre dois termos.  Assim, teremos: 

(4x − 8)2 = (4x)2 − 2 ∙ 4x ∙ 8 + (8)2 = 
16x2 − 16x + 64 

 
3. Observe o quadrado da soma a seguir: 

(6𝑥2 + 5)2 
O quadrado da soma anterior representa o trinômio 
quadrado perfeito  
  
(A) 36𝑥4 + 30𝑥 + 25. 
(B) 36𝑥4 + 60𝑥2 + 25. 
(C) 36𝑥2 + 60𝑥2 + 25. 
(D) 36𝑥4 + 60𝑥 + 25. 
Gabarito: B 
Solução 
Professor(a), a atividade propõe que o estudante saiba 
reconhecer os produtos notáveis, nesse caso um 
quadrado da soma de dois termos em sua forma de 
trinômio quadrado perfeito. Assim, teremos: 

(6𝑥2 + 5)2 = (6𝑥2)2 + 2 ∙ (6𝑥2) ∙ 5 + (5)2 = 
36𝑥4 + 60𝑥2 + 25 

 
ITEM 3 
A soma dos ângulos internos de um polígono é dada 
pela relação 𝑆 =  (𝑛 –  2 ) ∙ 180°, onde n = número de 
lados. 
Sabendo que o heptágono possui 7 lados, qual é a 
relação para calcular a soma dos ângulos internos desse 
polígono regular? 
 
(A) 𝑆 =  (7 –  𝑛 ) ∙ 180° 
(B) 𝑆 =  (− 𝑛 ) ∙ 180° 
(C) 𝑆 =  (− 2𝑛 ) ∙ 180° 
(D) 𝑆 =  (7 –  2 ) ∙ 180° 
Gabarito: D 
Solução 
A soma dos ângulos internos de um polígono é dada 
pela relação 𝑆 =  (𝑛 –  2 ) ∙ 180°, em que n = número 
de lados. Sabendo que o heptágono tem 7 (sete) lados; 
então, a relação para calcular a soma dos ângulos 
internos desse polígono é  𝑆 =  (7 –  2 ) ∙ 180°. 

D8A-Identificar a fórmula da soma dos ângulos internos 
de um polígono. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Escreva a fórmula para calcular a soma dos ângulos 
internos de um polígono. 
_______________________________________ 
Solução 
𝑆 =  (𝑛 –  2 ) ∙ 180°. 
 
2. Observe as expressões a seguir: 

I.  𝑺 = (𝒏 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎°   
II. 𝑺 = (𝟐𝒏) ∙ 𝟏𝟖𝟎°   
III. 𝑺 = (𝒏 − 𝟑 ) ∙ 𝟏𝟖𝟎°   
IV. 𝑺 = (𝒏 + 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎°   
 
Assinale a alternativa que indica a fórmula da soma dos 
ângulos interno de um polígono. 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 
Gabarito: A 
Solução 
A fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de 
um polígono é 𝑆 =  (𝑛 –  2 ) ∙ 180° 
 
3. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada 
pela expressão: 𝑆 =  (𝑛 –  2) ∙ 180° , onde n 
representa o número de lados. 
Qual a fórmula para calcular a soma dos ângulos 
internos de um octógono? 
 
(A) S =  (n − 8) ∙ 180° 
(B) S =  (−n + 2 ) ∙ 180° 
(C) S =  (− 2n ) ∙ 180° 
(D) S =  (8 –  2 ) ∙ 180° 
Gabarito: D 
Solução 
A fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de 
um polígono é 𝑆 =  (𝑛 –  2 ) ∙ 180°, onde n = número 
de lados. Como o octógono possui 8 lados, então temos: 
𝑆 =  (8 –  2) ∙ 180° 
 
ITEM 4 
Na figura a seguir estão representados os ângulos 𝛼 𝑒 𝛽 
e os pontos V, A e B, na circunferência. 
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Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
o ângulo central e o ângulo inscrito à circunferência. 
 
(A) 𝛼 𝑒 𝛽. 
(B) 𝛼 𝑒 𝐴. 
(C) 𝛽 𝑒 𝛼. 
(D) 𝛽 𝑒 𝐴. 
Gabarito: C 
Solução  
Para resolver esse item, o estudante precisa relacionar 
o teorema do ângulo central (a medida de um ângulo 
inscrito é a metade da medida do ângulo central 
correspondente) e relacioná-lo à figura para saber 
identificar o ângulo central e inscrito à circunferência. 
Logo, a alternativa correta é a letra C. 
D11D-Identificar ângulos inscrito e ângulo central de 
uma circunferência. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe a figura a seguir: 

 
Sabendo que a medida de um ângulo inscrito é a 
metade da medida do ângulo central correspondente, 
identifique a alternativa que representa 
respectivamente o ângulo central e o ângulo inscrito à 
circunferência. 
 

(A) 118° e 𝑋. 

(B) 𝑋 𝑒 118°. 
(C) 𝐴 𝑒 𝑋. 
(D) 𝑋 𝑒 𝐵. 
Gabarito: A 
Solução 
Para resolver esse item, o estudante precisa relacionar 
o teorema do ângulo central (a medida de um ângulo 
inscrito é a metade da medida do ângulo central 
correspondente) e relacioná-lo a figura para saber 
identificar o ângulo central e inscrito à circunferência, 
logo a alternativa correta é a A. 
 

2. Observe a figura a seguir: 

 
Tendo como referências os dados contidos nessa figura, 
é correto afirmar que 
 

(A) 41°é o ângulo central da circunferência. 
(B) 𝑥 é o ângulo inscrito na circunferência. 
(C) 𝐴 é ângulo central da circunferência. 

(D)  𝑥 é o ângulo central e 41° é o ângulo inscrito na  
circunferência. 
Gabarito: D 
Solução 
Para resolver esse item o estudante precisa relacionar o 
teorema do ângulo central (a medida de um ângulo 
inscrito é a metade da medida do ângulo central 
correspondente) e relacioná-lo a figura para saber 
identificar o ângulo central e inscrito à circunferência, 
logo a alternativa correta é a D. 
 
3. Observe a figura a seguir: 
 

 
Tendo como referência o teorema, que afirma que a 
medida de um ângulo inscrito é a metade da medida do 
ângulo central correspondente, pode-se afirmar que 
 
(A) 𝑋 é o ângulo central e 𝑂 é o ângulo inscrito. 
(B) 𝑂 é o ângulo central e 𝑋 é o ângulo inscrito. 
(C) 𝐶 é o ângulo central. 
(D) 𝐵 representa ângulo central da circunferência. 
Solução: B 
Solução 
Para resolver esse item, o estudante precisa relacionar 
o teorema do ângulo central (a medida de um ângulo 
inscrito é a metade da medida do ângulo central 
correspondente) e relacioná-lo a figura para saber 
identificar o ângulo central e inscrito à circunferência, 
logo a alternativa correta é a B. 
 
ITEM 5 
A diferença entre dois números reais é 7. Sabe-se que a 
soma do dobro do primeiro com o quádruplo do 
segundo é 11. 
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Considerando x o primeiro número e y o segundo, 
assinale a alternativa que indica o sistema associado a 
essa situação. 
 

(A) {
𝑥 + 𝑦 = 7

2𝑥 = 4 − 𝑦
 

 

(B) {
𝑥 −  𝑦 = 7

2𝑥 + 4𝑦 = 11
 

 

(C) {
𝑥 − 𝑦 = 7
11𝑦 = 4𝑥

 

 

(D){
𝑥 + 2𝑦 = 7
11𝑥 = 4𝑦

 

Gabarito: B 
Solução 
A diferença entre dois números reais é 7. 

𝑥 −  𝑦 = 7 
A soma do dobro do primeiro com o quádruplo do 
segundo é 11. 

2𝑥 + 4𝑦 = 11 

Logo, o sistema é  {
𝑥 −  𝑦 = 7

2𝑥 + 4𝑦 = 11
 

D34B-Traduzir um sistema escrito em linguagem 
natural para a algébrica. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Escreva a expressão algébrica para cada situação a 
seguir. 
a)  Um número somado ao dobro de outro é igual a 
20. 
b) O quíntuplo do primeiro número somado ao dobro 
do segundo é igual a 20. 
Solução 
a) Um número somado ao dobro de outro é igual a 20.  

𝑥 + 2𝑦 = 20 
b) O quíntuplo do primeiro número somado ao dobro 
do segundo é igual a 20. 

5𝑥 + 2𝑦 = 20 
2.  A soma de dois números pares é 24. Sabe-se que um 
é o dobro do outro.  Escreva o sistema correspondente 
a essa situação. 
Solução 
A soma de dois números pares é 24. 

2𝑥 + 2𝑦 = 24 
Um é o dobro do outro. 

2𝑥 = 𝑦 
Logo, o sistema é 
 

{
2𝑥 + 2𝑦 = 24

2𝑥 = 𝑦
 

 
3. O dobro da soma de dois números é igual a 36 e a 
diferença do triplo de um deles com o quadruplo do 
outro é 5. 

Considerando x um dos números e y o outro, assinale a 
alternativa que indica o sistema associado a essa 
situação. 
 

 (A) {
2𝑥 + 𝑦 = 36
3𝑥 − 4𝑦 = 5

 

 

(B) {
2(𝑥 + 𝑦) = 36

2𝑥 − 𝑦 = 5
 

 

(C) {
2𝑥 + 2𝑦 = 36

3(𝑥 − 4𝑦) = 5
 

 

(D) {
2(𝑥 + 𝑦) = 36
3𝑥 − 4𝑦 = 5

 

 
Gabarito: D 
Solução 
O dobro da soma, equivale a dobrar uma soma. Assim 
tem-se: 

2(𝑥 + 𝑦) = 36 
A diferença entre o triplo de um deles com o quadruplo 
do outro é 5. 

3𝑥 − 4𝑦 = 5 
Logo, o sistema é 

{
2(𝑥 + 𝑦) = 36
3𝑥 − 4𝑦 = 5

 

 
ITEM 6 
Observe o polígono a seguir: 
 

 
A soma dos ângulos internos deste polígono é igual a 

(Use: 𝑆 =  (𝑛 –  2)  ·  180°) 
 
(A) 90°. 
(B) 180°. 
(C) 360°. 
(D) 540°. 
Gabarito: D 
Solução 
Aplicando a fórmula da soma dos ângulos internos: 
𝑆 =  (𝑛 –  2) · 180° 
𝑆 =  (5 –  2) ∙  180° 
𝑆 =  3 ∙  180° 
𝑆 =  540° 
D8B-Utilizar a fórmula  𝑑𝑎 soma dos ângulos internos 
de um polígono. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe o polígono a seguir: 

http://fantast.site/a-soma-de-dois-nmeros-pares-24-sabe-se-que/
http://fantast.site/a-soma-de-dois-nmeros-pares-24-sabe-se-que/
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A soma dos ângulos internos desse polígono é de 

 
(A) 1440°. 
(B) 1620°. 
(C) 1800°. 
(D) 1980°. 
Gabarito. B 
Solução 
A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é dada 
por: 𝑆 =  (𝑛 –  2) · 180 
Como o número de lados da figura é 11, basta substituir 
n por 11. 
𝑆 =  (11 –  2) · 180 
𝑆 =  (9) · 180 
𝑆 = 1620°  
 
2. Joana desenhou um polígono, cuja soma dos ângulos 
internos é igual a 2340°. 
A quantidade de lados desse polígono que Joana 
desenhou é igual a 
 
(A) 15. 
(B) 16. 
(C) 17. 
(D) 18. 
Gabarito A. 
Solução 
Aplicando a formula temos: 
𝑆 =  (𝑛 –  2)  ·  180° 
2340° =  (𝑛 –  2)  ·  180° 
2340° =  180𝑛 –  360° 
2340 +  360 =  180𝑛 
2700 =  180𝑛 
180𝑛 =  2700 

𝑛 =  
2700

180
 

𝑛 =  15 
 
3. Encontre a soma dos ângulos internos de um 
icoságono. 
Solução 
Aplicando a fórmula da soma dos ângulos internos: 
𝑆 =  (𝑛 –  2) · 180° 
𝑆 =  (20 –  2) · 180° 
𝑆 =  18 · 180° 
𝑆 =  3240° 
 
A soma dos ângulos internos de um icoságono é 3240°. 
 
 
 

ITEM 7 
Observe a circunferência a seguir: 

 
O valor do ângulo x é igual a 
 
(A) 100°. 
(B) 50°. 
(C) 30°. 
(D) 25°. 
Gabarito: D 
Solução 
O estudante deverá calcular a medida do ângulo 

inscrito 𝑥 = 
𝐸�̂�

2
      𝑥 = 

50°

2
   >   𝑥 = 25°. 

D11E-Calcular ângulos inscrito ou ângulo central de 
uma circunferência. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Calcule o valor de x das circunferências a seguir: 
a) 

 
b) 

 
Solução  
a) O estudante deverá calcular a medida do ângulo 

inscrito �̂� = 
𝐹�̂�

2
 > �̂� = 

46°

2
> �̂� = 23°. 

b) Sabendo que ângulo inscrito mede 50° e sua medida 
corresponde ao ângulo central dividido por 2, o valor de 

�̂� é 50°, pois 2�̂� = 100°. 

 
2. De acordo com a figura a seguir, o ângulo AÔB é o 

ângulo central correspondente ao ângulo inscrito AĈB. 
Determine o valor de x: 
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Solução 
2(𝑥 + 20°) = 𝑥 + 60° 
2𝑥 − 𝑥 = 60 − 40  
𝑥 = 20°  
 
3. Calcule o valor de x da circunferência a seguir: 

 
Solução 
𝑥+62

2
= 𝑥 + 2 → 𝑥 + 62 = 2𝑥 + 4  

𝑥 =  58°   
 
ITEM 8 
Um torneiro mecânico fabrica 250 parafusos por hora.  
A função que corresponde à quantidade (P) de 
parafusos, fabricados, em função do tempo t em horas 
é 
 
(A) P(t)=250. 𝑡. 

(B) P(t)= 
250

𝑡
. 

(C) P(t)= 250 − 𝑡. 
(D) P(t)= 250 + 𝑡. 
Gabarito: A 
Solução 
Basta multiplicar 250 por cada hora trabalhada para 
determinar a quantidade de parafusos produzidos. 
Portanto, a representação algébrica será  𝑃(𝑡) =
250. 𝑡. 
D30B-Representar algebricamente uma solução 
descrita em um texto. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Um taxi cobra uma taxa fixa de R$ 5,80 por 
bandeirada mais R$ 0,85 por quilômetro rodado.  
A função que corresponde ao pagamento P, em reais, 
em função do quilômetro rodado q é igual a 
 
(A) 𝑃(𝑞) =  5,80 + 0,85 + 𝑞 

(B) 𝑃(𝑞) =  
5,80

0,85𝑞
 

(C) 𝑃(𝑞) =  5,80 − 0,85 − 𝑞 
(D) 𝑃(𝑞) = 5,80 + 0,85. 𝑞 

Gabarito: D 
Solução 
𝐵𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑅$ 0,85 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑜 
𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑅$ 5,80. 
𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑎𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑟á 𝑃(𝑞)

= 5,80 + 0,85. 𝑞 
 
 
2. Um ciclista pedala 20 km em 1 hora. A função que 
corresponde, em quilômetros, Q em função do tempo 
t, em horas, é 
 
(A) 𝑄(𝑡) =  20 + 𝑡. 

(B) 𝑄(𝑡) =  
20

𝑡
. 

(C) 𝑄(𝑡) = 20. 𝑡. 
(D) 𝑄(𝑡) =  20 − 𝑡.  
Gabarito: C 
Solução  
Basta multiplicar por 20, que representa a distância 
percorrida em uma hora, pelo tempo t. Portanto, a 
representação algébrica será 𝑄(𝑡) = 20 ∙ 𝑡 
 
3. Um padeiro produz 450 pães a cada hora trabalhada.  
A função que corresponde a quantidade de pães 
fabricados P em função do tempo t em horas é 
(A) 𝑃(𝑡) = 450. 𝑡. 

(B) 𝑃(𝑡) =  
450

𝑡
. 

(C) 𝑃(𝑡) =  450 − 𝑡. 
(D) 𝑃(𝑡) =  450 + 𝑡. 
Gabarito: A 
Solução 
Basta multiplicar 450 por cada hora trabalhada para 
determinar a quantidade de pães produzidos ortanto,a 
representação algébrica será  P(t)=450.t 
 
ITEM 9 
Sabe-se que todo sistema de duas equações de 1º grau 
com duas incógnitas pode ser escrito na forma: 
 

{
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓

 

 
Sendo 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓 números inteiros, com 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠
0, 𝑑 ≠ 0, 𝑒 ≠ 0. 

Por exemplo, o sistema: {
𝑥 + 3𝑦 = 5
2𝑥 + 𝑦 = 3

 onde  

𝑎 = 1, 𝑏 = 3, 𝑐 = 5, 𝑑 = 2, 𝑒 = 1, 𝑓 = 3. 
 
Assinale a alternativa que indica um sistema de 1º grau 
com duas incógnitas. 
 

(A) {
2𝑥 − 𝑦 = 1

𝑥𝑦 > 6
     

 

(B) {
2𝑦 = 5

𝑥 − 𝑦 = 2
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(C) {𝑥2 + 5𝑦 = 14
𝑥 = 3

 

 

(D) {
3𝑥 + 4𝑦 = 2
5𝑥 + 2𝑦 = 8

 

Gabarito: D 
Solução 

Satisfaz a condição de definição {
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓

 ,  

 

O sistema  {
3𝑥 + 4𝑦 = 2
5𝑥 + 2𝑦 = 8

  tem 

 
𝑎 = 3, 𝑏 = 4, 𝑐 = 2, 𝑑 = 5, 𝑒 = 2, 𝑓 = 8. 
D34A-Reconhecer um sistema de equações do primeiro 
grau. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta um sistema de 
equações de 1º grau com duas incógnitas: 
 

(A) {
𝑥2 − 3𝑥𝑦 = −2

2𝑥2 − 𝑥𝑦 + 3𝑦 = 0
 

 

(B) {
2𝑥 + 5𝑦 = −14
4𝑥 − 3𝑦 = 24

 

 

(C) {
𝑥 + 𝑦 ≥ 5

3𝑥 − 𝑦 < 0
 

 

(D) {
𝑥 + 5𝑦 + 𝑧 = 12

𝑥 + 𝑦 = −3
 

 
Gabarito: B 
Solução 

Apenas o sistema da letra (B) {
2𝑥 + 5𝑦 = −14
4𝑥 − 3𝑦 = 24

 

 

Satisfaz a condição {
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓

 , sendo que 

 
𝑎 = 2, 𝑏 = 5, 𝑐 = −14, 𝑑 = 4, 𝑒 = −3, 𝑓 = 24. 
 
2. Dentre os sistemas abaixo, assinale somente aqueles 

que são de 1º grau e escreva-os na forma {
ax + by = c
dx + ey = f

 

. 
 

a)  {
4(2 − 𝑦) = 3𝑥
4 − 5𝑥 = 2𝑦

 

 

b)  {
𝑥(1 + 𝑦) = 5
1 − 3𝑦 = 0

 

 

c)  {

𝑥+𝑦

8
=

𝑥+𝑦

3
5𝑥

3
= −2𝑦 − 1

 

 

d)  {

𝑥+5

2𝑦
=

𝑦−3

2

1−𝑥

3
=

5𝑥

2𝑦

   

 
Solução 
 

a) {
4(2 − 𝑦) = 3𝑥
4 − 5𝑥 = 2𝑦

     =   {
8 − 4𝑦 = 3𝑥
4 − 5𝑥 = 2𝑦

  

 

= {
−3𝑥 − 4𝑦 = −8
−2𝑦 − 5𝑥 = −4

   =   {
3𝑥 + 4𝑦 = 8
2𝑦 + 5𝑥 = 4

 

   É sistema de 1º grau 
 

b)  {
𝑥(1 + 𝑦) = 5
1 − 3𝑦 = 0

 = {
𝑥 + 𝑥𝑦 = 5
1 − 3𝑦 = 0

 = {
𝑥 + 𝑥𝑦 = 5

3𝑦 = 1
 

Não é sistema de 1º grau 
 

c)  {

𝑥+𝑦

8
=

𝑥+𝑦

3
5𝑥

3
= −2𝑦 − 1

 = {
3(𝑥 + 𝑦) = 8(𝑥 + 𝑦)

5𝑥 = 3(−2𝑦 − 1)
 =  

 

{
3𝑥 + 3𝑦 = 8𝑥 + 8𝑦

5𝑥 = −6𝑦 − 3
  =   {

−5𝑥 − 5𝑦 = 0
5𝑥 + 6𝑦 = −3

  

   É sistema de 1º grau 

d) {

𝑥+5

2𝑦
=

𝑦−3

2

1−𝑥

3
=

5𝑥

2𝑦

    =   {
2(𝑥 + 5) = 2𝑦(𝑦 − 3)

2𝑦(1 − 𝑥) = 3 ∙ 5𝑥
   

 

={
2𝑥 + 10 = 2𝑦2 − 6

2𝑦 − 2𝑥𝑦 = 15𝑥
 =  {

2𝑥 − 2𝑦2 = −16
−15𝑥 + 2𝑦 − 2𝑥𝑦 = 0

 

Não é sistema de 1º grau 
 
3. Dos sistemas apresentados a seguir, dois são 
sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. 
 

𝐼.   {
𝑦 ≥ 4

2𝑥 + 5𝑦 < 11
     

 

𝐼𝐼.   {
3𝑥 + 𝑦3 = −1
3𝑦 − 𝑥𝑦 = 1

 

 

𝐼𝐼𝐼.  {
3𝑥 + 𝑦 = 7

2𝑥 + 5𝑦 = 4
 

 

𝐼𝑉.  {
𝑥 − 6𝑦 = 11

5𝑥 + 3𝑦 = −2
 

 
Sabe-se que todo sistema de duas equações de 1º grau 
com duas incógnitas pode ser escrito na forma: 
 

{
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓
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Sendo 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓 números inteiros, com 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠
0, 𝑑 ≠ 0, 𝑒 ≠ 0. 
 
De acordo com as informações, são sistemas de 
equações do 1º grau com duas incógnitas os sistemas: 
 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) II e IV. 
Gabarito: C 
Solução 

Satisfazem a condição {
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 = 𝑓

 , os sistemas III e 

IV: 
 

𝐼𝐼𝐼.  {
3𝑥 + 𝑦 = 7

2𝑥 + 5𝑦 = 4
 

 
𝑎 = 3, 𝑏 = 1, 𝑐 = 7, 𝑑 = 2, 𝑒 = 5, 𝑓 = 4. 
 

𝐼𝑉.  {
𝑥 − 6𝑦 = 11

5𝑥 + 3𝑦 = −2
 

 
𝑎 = 1, 𝑏 = −6, 𝑐 = 11, 𝑑 = 5, 𝑒 = 3, 𝑓 = −2. 
 
ITEM 10 
Observe o polinômio a seguir: 

2𝑥 + 2𝑦² 
Sendo 𝑥 = 5 𝑒 𝑦 = 3,  o valor correspondente a esta 
expressão está 
 
(A) entre 27 e 29. 
(B) acima de 28. 
(C) abaixo de 27. 
(D) entre 27 e 28. 
Gabarito: A 
Solução 
2𝑥 + 2𝑦2 → 2 ∙ 5 + 2 ∙ 32 → 10 + 18 = 28. 
D30A-relacionar o termo algébrico ao seu valor 
correspondente. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. veja a expressão algébrica a seguir: 
 
                                   8𝑥𝑦³ 
 
Sendo x = 6 e y = 3, o valor correspondente a esta 
expressão  
(A) é maior que 1320 
(B) está entre 1320 e 1305. 
(C) está entre 1295 e 1305. 
(D) é inferior a 1295. 
Gabarito: C  
Solução 
8𝑥𝑦3 → 8 ∙ 6 ∙ (3)3 → 48 ∙ 27 = 1296 

 
2. Observe o termo algébrico a seguir: 

                              3𝑥 +  
2𝑥

4
− 𝑦,  

Sendo x = 4 e y = 5, o valor correspondente a esta 
expressão  
 
(A) é maior que 8. 
(B) é menor que 7. 
(C) está entre 7 e 8. 
(D) é igual a 8. 
Gabarito: A 
Solução 

3𝑥 + 
2𝑥

4
− 𝑦, para x = 4 e y = 5 tem-se: 

3 ∙ 4 + 
8

4
− 5 →  12 +  2 − 5 = 9  

 
3. Observe o termo algébrico a seguir: 
(4𝑥²𝑦) ∙ (−2𝑥𝑦) 
Sendo x = − 2 e y = 4, o valor correspondente a esta 
expressão  
 
(A) entre 95 e 92. 
(B) exatamente 88. 
(C) entre 86 e 82. 
(D) entre 79 e 82. 
Gabarito: D 
Solução 
(4𝑥2𝑦) + (−2𝑥𝑦) → (4 ∙ (−2)2 ∙ 4) + (−2 ∙ (−2) ∙ 4) 
→ (4 ∙ 4 ∙ 4) + (16) → 64 + 16 = 80 
 
 


