
 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):                   Turma:                      Data: ____/ ___/ ____ 

 

Conferido e Autorizado por: ____________________________________________________ Data: _____/ _____/ ______ Folha nº: _________ 

EXERCICIOS DE FIXAÇÃO 

8º A 

1. EM RELAÇÃO ÀS FONTES DE ENERGIA, EXPLIQUE: 

A. RENOVÁVEIS: 

B. NÃO RENOVÁVEIS: 

2. O QUE É MATRIZ ENERGÉTICA? 

3. QUANDO FALAMOS SOBRE AS VÁRIAS FORMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

DEVEMOS SABER SOBRE O SEU FUNCIONAMENTO. DIANTE DISSO EXPLIQUE 

COMO ELAS FUNCIONAM: 

A. USINAS HIDRELÉTRICAS: 

B. MOVIMENTO DAS MÁRES (OCEANO): 

C. USINAS TERMOELÉTRICAS: 

D. USINAS GEOTÉRMICAS: 

E. USINAS NUCLEARES: 

F. USINAS EÓLICAS: 

G. USINAS SOLARES: 

4. QUAIS SÃO OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS QUE AS USINAS HIDRELÉTRICAS 

CAUSAM? 

5. EXPLIQUE O QUE É A GRANDEZA FÍSICA TRABALHO. 
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ATIVIDADE AVALIATIVA 

Para responder as questões consultar a apostila de Educação Física e pesquisar em livros e 

internet. 

 

1. Aponte algumas regras do jogo Futsac? 

 

2. Aponte algumas regras da Pelota Basca ? 

 

3. De exemplos de como a tecnologia pode melhorar nossa qualidade de vida? 

 

4. Escolha um jogo de sua preferência e responda os itens a seguir? 

 

• Nome do Jogo 

• Como se joga 

• O que não pode fazer 

• Quantidade de jogadores em cada equipe 

• Objetivos  

• Materiais necessários  

5. Pesquise sobre a prática do Softbol 

• Regras  

• Histórico  
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Exercícios de fixação de Geografia 

 

1) Quem são os nossos primeiros ancestrais? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) Defina Biologia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3) Qual a importância da Geografia no entendimento da relação entre o homem e a 

natureza? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4) Defina: 

a) Velho 

mundo_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Novo 

mundo_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Por que espécies do gênero Homo migravam? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6) Quais as consequências das migrações? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7) Qual a diferença entre nômades e sedentário? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8) Quais mudanças biológicas e culturais aconteceram com as migrações? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9) Como aconteceu o contato de diferentes culturas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10) Qual continente a humanidade teria surgido e migrado? 

_____________________________________________________________________ 

 

11) Quais são os fluxos migratórios recentes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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12) Quais são as principais causas das migrações mais recentes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13) Quais são as consequências para os países de origem e o de destino? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14) Qual a principal crise para migração na atualidade? A causa do grande fluxo 

migração na atualidade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15) Defina o Estado Islâmico? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 

 
 

ATIVIDADE DE REVISÃO 8° ANO - HISTÓRIA 

1) Como os pensadores iluministas pensavam a relação existente entre o Estado e a 
Igreja? 

2) Do ponto de vista científico, como os iluministas acreditavam ser possível 
compreender algum objeto de estudo? 

3) Cite o nome de três pensadores do iluminismo. 
4) Com relação ao liberalismo econômico, responda: 

Como o pensador Adam Smith pensava a relação entre o Estado e a economia. 

5) (MACK) O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre 
outros, o Ato de Navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da 
holandesa, ficou conhecido como: 

a) Monarquia Absolutista 

b) Monarquia Constitucional 

c) Restauração Stuart 

d) República Puritana 

e) Revolução Gloriosa 

 

6) UERJ 2009 - Modificada) “O rei é vencido e preso. O Parlamento tenta negociar com 
ele, dispondo-se a sacrificar o Exército. A intransigência de Carlos, a radicalização do 
Exército, a inépcia do Parlamento somam-se para impedir essa saída "moderada"; o 
rei foge do cativeiro, afinal, e uma nova guerra civil termina com a sua prisão pela 
segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical 
(1649): os presbiterianos são excluídos do Parlamento, a câmara dos lordes é extinta, 
o rei decapitado por traição ao seu povo após um julgamento solene sem precedentes, 
proclamada a república; mas essas bandeiras radicais são tomadas por generais 
independentes, Cromwell à testa, que as esvaziam de seu conteúdo social.” (RENATO 
JANINE RIBEIRO. In: HILL, Christopher. "O mundo de ponta-cabeça: ideias radicais 
durante a Revolução Inglesa de 1640". São Paulo: companhia das letras, 1987). 

O texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa no século 
XVII: a Revolução Puritana (1642-1649). A partir daquele acontecimento, a Inglaterra 
viveu uma breve experiência republicana, sob a liderança de Oliver Cromwell. Dentre 
suas realizações mais importantes, destaca-se a decretação do primeiro Ato de 
Navegação. A determinação do Ato de Navegação consistia em: 

a) não permitir que nenhuma matéria-prima de origem asiática entrasse na Inglaterra. 



 

 
 

b) não permitir que nenhuma embarcação estrangeira atracasse no litoral inglês; 

c) permitir que os portos ingleses fossem usados livremente por outras nações; 

d) permitir que os holandeses usufruíssem da frota marítima inglesa. 

e) não permitir que as frotas marítimas inglesas trafegassem fora dos mares do norte. 
 

7) Leia o texto a seguir: 
“É, assim, de enorme significado que Hobbes, também em suas obras históricas posteriores, 
de modo algum abandona essa pretensão explanatória da historiografia, mas antes a 
sustenta completamente. Metodologicamente, Behemoth retrata a ascensão de Oliver 
Cromwell do mesmo modo que o ensaio de Tácitus, a ascensão de Otaviano, a saber, na 
forma de explicações de ação sob a consideração de regras sociais gerais.” (NOUR, Soraya; 
ZITTEL, Claus. O historiador e o teórico: a historiografia de Hobbes na teoria das relações 
internacionais. Contexto int., Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, Dec. 2003. p.238). 

O texto de Hobbes mencionado acima cita o historiador romano Tácitus com o objetivo de: 

a) apagar da história a referência a Cromwell, já que, para Hobbes, essa figura não tinha 
grande importância na história da Inglaterra. 

b) denegrir a imagem de Tácitus como historiador. 

c) comparar o Imperador romano Octaviano a Oliver Cromwell para construir uma imagem 
histórica desse último apoiada na referência do primeiro. 

d) denegrir a imagem de Octaviano como político. 

e) propor um modelo de governo liberal e democrático. 

       8) A morte de Cromwell, em 1658, desencadeou uma nova onda revolucionária na 
Inglaterra, pois seu filho e sucessor, Richard, não conseguiu ter a mesma força política do pai. 
A situação na Inglaterra só se estabilizou em 1688, com a chamada: 

a) Revolução Anarquista. 

b) Reforma Anglicana 

c) Revolução dos Navegadores 

d) Revolução Gloriosa 

e) Revolução Industrial 



 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):  Gabriela       Turma:   8º             Data: ____/ ___/ ____ 

 

Marque (1) para permissão, (2) para ofertas de ajuda e (3) para solicitação de 

favores. 

(    ) May I help you? 

(    ) May I go get some water? 

(     ) Can I go to the toilet? 

(      ) Could you lend me some money? 

(      ) Can you wait for five minutes? 

(     ) Can I take you to the hospital? 

(     ) May I use the TV?  

(     ) Can I go to the party? 

(     ) Can I use your phone, please? 

(     ) May I buy you something to drink? 
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Complete as frases com may, could ou can. 

1. ____ I get you something to drink? 

2. ____ you make me a sandwich? 

3. ____ I turn on the light? 

4. ____ you bring me a glass of water? 

5. ____ I take you to the mall? 

6. ____ you help me with the bags? 

7. ____ I use the microwave? 

8. ____ I use my book during the test? 

9. ____ I use your notebook? 

10. ____ I get you anything? 
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1.  Complete as frases de acordo com suas habilidades. 

A) I ____ swim. 

B) I ____ write with my left hand. 

C) I ____ draw very well. 

D) I ____ sleep anytime that I want. 

E) I ____ climb mountains. 

F) I ____ run as fast as a jaguar. 

G) I ____ jump as high as a child. 

H) I ____ fly. 

I) I ____ control what I'm going to dream about. 

J) I ____ get good grades without studying. 

K) I ____ speak Spanish fluently. 
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ATIVIDADES AVALIATIVAS 

Leia: 

 

Menos árvores derrubadas? 

 

    Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis, seja para fazer livros ou até 

mesmo para higiene pessoal, entre outras utilidades. Embora a tecnologia digital e os tablets venham se 

tornando cada vez mais populares, ainda não há indicativos sólidos de mudanças nessa indústria. A solução 

então é repensar o modo como se produz o papel. 

    Ao pensar nisso, a companhia italiana Ogami resolveu inovar completamente e criou um papel feito de 

pedra. Tecnicamente, ele é feito de carbonato de cálcio, um subproduto natural do calcário. O Repap (papel 

de trás para frente, em inglês) também é à prova d’água, e pode até mesmo ser limpo. 

    As vantagens do Repap não param na redução da derrubada de árvores: o processo de produção do papel 

de pedra dispensa água. Naturalmente branco, o produto também evita os fortes ácidos utilizados para o 

branqueamento. Tudo isto significa que a poluição associada à fabricação do papel normal pode ser evitada. 

    Também é fácil de reciclar, sem as grandes quantidades de água e energia que a reciclagem normalmente 

usa. O material não tem capacidade de ser transformado em papel novo, mas pode ser reciclado em produtos 

feitos de plástico, como vasos de flores e bolsas. 

Disponível <http://www.ecodesenvolvimento.org>. 

  

Questões  

Questão 1 – O texto atende ao propósito de noticiar que: 

a) “Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis […]” 

b) “[…] a tecnologia digital e os tablets venham se tornando cada vez mais populares […]” 

c) “[…] a companhia Ogami resolveu inovar completamente e criou um papel feito de pedra.” 

d) “[…] é fácil de reciclar, sem as grandes quantidades de água e energia.” 

  

Questão 2 – Releia o primeiro parágrafo com atenção. Em seguida, assinale a passagem em que se expõe uma 

tese: 

a) “Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo … para fazer livros ou até mesmo […]” 

b) “[…] a tecnologia digital e os tablets venham se tornando cada vez mais populares […]” 

c) “[…] ainda não há indicativos sólidos de mudanças nessa indústria.” 

d) “A solução então é repensar o modo como se produz o papel.” 

  

 



Questão 3 – O texto apresenta tecnicamente o elemento utilizado na fabricação do papel feito de pedra, em: 

a) “[…] é feito de carbonato de cálcio, um subproduto natural do calcário.” 

b) “[…] é à prova d’água, e pode até mesmo ser limpo.” 

c) “Naturalmente branco […]” 

d) “Também é fácil de reciclar […]” 

  

Questão 4 – Segundo o texto, as vantagens da fabricação do papel de pedra vão muito além da redução da 

derrubada de árvores. Assinale a alternativa que não contém uma dessas vantagens: 

a) “[…] o processo de produção do papel de pedra dispensa água.” 

b) “[…] o produto também evita os fortes ácidos utilizados para o branqueamento.” 

c) “Também é fácil de reciclar, sem as grandes quantidades de água e energia […]” 

d) “[…] tem capacidade de ser transformado em papel novo […]” 

  

Questão 5 – Em “O Repap (papel de trás para frente, em inglês), o trecho nos parênteses: 

a) define o Repap. 

b) critica o Repap. 

c) elogia o Repap. 

d) destaca o Repap. 

  

Questão 6 – No último período do texto, a conjunção “mas” introduz: 

a) uma conclusão 

b) uma compensação 

c) uma ressalva 

d) uma oposição 

  

Questão 7 – Na frase “[…] como vasos de flores e bolsas.”, o termo “como” anuncia: 

a) uma condição 

b) uma comparação 

c) uma exemplificação 

d) uma observação 

  

Questão 8 – O texto foi escrito em uma linguagem predominantemente: 

a) técnica 

b) coloquial 

c) científica 

d) formal 



 9) (FGV) “Minha memória não se desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem ao meu 

redor.” Escreva a seguir as palavras dessa frase que têm sentido conotativo. Explique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10) (Fuvest) O filme Cazuza - O tempo não para me deixou numa espécie de felicidade pensativa. Tento 

explicar por quê. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a morte parecem ter-se vingado de 

sua paixão exagerada de viver. É impossível sair da sala de cinema sem se perguntar mais uma vez: o que vale 

mais, a preservação de nossas forças, que garantiria uma vida mais longa, ou a livre procura da máxima 

intensidade e variedade de experiências? Digo que a pergunta se apresenta “mais uma vez” porque a questão 

é hoje trivial e, ao mesmo tempo, persecutória. (...) Obedecemos a uma proliferação de regras que são ditadas 

pelos progressos da prevenção. Ninguém imagina que comer, fumar, tomar pinga, transar sem camisinha e 

combinar, sei lá, nitratos com Viagra seja uma boa ideia. De fato não é. À primeira vista, parece lógico que 

concordemos sem hesitação sobre o seguinte: não há ou não deveria haver prazeres que valham um risco de 

vida ou, simplesmente, que valham o risco de encurtar a vida. De que adiantaria um prazer que, por assim 

dizer, cortasse o galho sobre o qual estou sentado? Os jovens têm uma razão básica para desconfiar de uma 

moral prudente e um pouco avara que sugere que escolhamos sempre os tempos suplementares. É que a morte 

lhes parece distante, uma coisa com a qual a gente se preocupará mais tarde, muito mais tarde. Mas sua vontade 

de caminhar na corda bamba e sem rede não é apenas a inconsciência de quem pode esquecer que “o tempo 

não para”. É também (e talvez sobretudo) um questionamento que nos desafia: para disciplinar a experiência, 

será que temos outras razões que não sejam só a decisão de durar um pouco mais? (Contardo Calligaris, Folha 

de S. Paulo) 

Considere as seguintes afirmações: 

I. Os trechos “mordeu a vida com todos os dentes” e “caminhar na corda bamba e sem rede” podem ser 

compreendidos tanto no sentido figurado quanto no sentido literal. 

II. Na frase “De que adiantaria um prazer que (...) cortasse o galho sobre o qual estou sentado”, o sentido da 

expressão sublinhada corresponde ao de “se está sentado”. 

III. Em “mais uma vez”, no início do terceiro parágrafo, o autor empregou aspas para indicar a precisa 

retomada de uma expressão do texto. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, somente 

b) I e II, somente 

c) II, somente 

d) II e III, somente 

e) I, II e III 

 

11) Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado: 

 

a) O vento acariciava meus cabelos. 

 

b) Minha vida é um livro aberto. 

 

c) Estou com uma fome de leão. 

 

d) A propaganda é a alma do negócio. 

 

e) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. 

 



12) A frase em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é: 

a) “Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos.” 

b) “...com percentuais capazes de causar inveja ao presidente.” 

c) “Os genéricos estão abrindo as portas do mercado...” 

d) “...a indústria disparou gordos investimentos.” 

e) “Colheu uma revelação surpreendente...” 

 

13) Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto: 

a) A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em 

gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre outros. 

b) Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados 

dependendo do contexto da enunciação. 

c) Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o receptor da 

mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. 

d) A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que, por sua 

vez, é composto de um significante (letras e sons) e um significado (conceito, ideia). 

 

Leia: 

O coração 

    Meu coração bate forte cada vez que vejo a Julieta! Parece que vai explodir! Mas isso não pode acontecer, 

________ o coração é um órgão importantíssimo. Se ele para, a gente morre. É o coração que faz o sangue 

circular, levando os glóbulos vermelhos (com oxigênio), glóbulos brancos (que combatem infecções) e as 

plaquetas (que ajudam a coagulação). Você sabia que o coração de uma pessoa adulta bate, em média, 80 

vezes por minuto? Ou seja, mais de uma vez por segundo. E passa de 100 batidas por minuto quando a gente 

pula corda ou passa perto da namorada. O coração trabalha o dia inteirinho. Mesmo enquanto a gente dorme, 

ele trabalha, não pode ter férias, senão… Ele também merece um dia para ser homenageado porque é um órgão 

tão importante, você não acha? 

Disponível em: <http://omeninomaluquinho.educacional.com.br>. 

  

14) No trecho “Parece que vai explodir! Mas isso não pode acontecer […]”, a conjunção em destaque 

indica: 

(     ) uma soma de dois fatos. 

(     ) uma oposição entre dois fatos. 

(     ) uma comparação entre dois fatos. 

15) Na parte “E passa de 100 batidas por minuto quando a gente pula corda ou passa perto da 

namorada.”, a conjunção “ou” é: 

(     ) alternativa 

(     ) aditiva 

(     ) conclusiva 

O senhor é minha força meu escudo; nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. 

Salmos 28:7 

https://www.pensador.com/autor/salmos_28_7/


 

 
 

Exercícios de Revisão 8 ano 

1. Dízimas periódicas são números que, quando escritos no sistema decimal, apresentam uma série infinita de 
algarismos decimais que se repetem ordenadamente e sempre na mesma disposição a partir de determinado 
algarismo. Dois exemplos são dados a seguir. Encontre a fração geratriz de cada um deles. 

 
a) 0,77777777... 
b) 3,61414141... 

 

2. A Matemática sempre esteve presente na vida do homem, desde as antigas civilizações. Conforme tais civilizações 
se desenvolviam, houve a necessidade de criar determinados números que ajudassem a resolver as situações que 
apareciam. Assim surgiram, por exemplo, os números racionais que podem ser escritos na forma de um decimal. 
Falando em números decimais, as frações também podem ser escritas dessa maneira. Classifique as frações em 
dízima periódica simples, periódica composta ou decimal exato. 

 

a) 25

8
 

b) 212

90
 

c) 52

9
 

 
3. Observe o quadro a seguir, que apresenta alguns números. Em seguida, responda às perguntas. 

 
13

3 2,6 0,3333... 6 49 50
4

− − −  

 
a) Qual o maior número entre os apresentados?   

 
b) Qual o menor número entre os apresentados? 

 
c) Quais números pertencem a ℕ? 

 
d) Quais números pertencem a ℤ? 
 
e) Quais números pertencem a ℚ mas não a ℤ? 

 

4. São Joaquim, em Santa Catarina, é considerada acidade mais fria do país e é conhecida pela neve que cai a 
cada inverno. Marcelo é morador dessa cidade e estuda numa escola com 2000 alunos. Em um dia de neve, 20% dos 
alunos não compareceram às aulas. Desses alunos faltantes, 30% não foram por estarem doentes e o restante por 
motivos de locomoção.  

Calcule o número de alunos que faltaram por motivos de locomoção. 
 

5. Uma loja de roupas comemorava 25 anos de existência e, por isso, fez uma promoção: se o cliente soubesse 
indicar uma fração equivalente a 25%, receberia um desconto de 25% no valor das suas compras. Maria, que havia 
feito uma compra, participou da promoção e ganhou o desconto. Sendo assim, Maria indicou qual das frações a seguir?  

a) 
1

2
                                                           c)   

1

4
                                                                     e)  

1

5
 

b) 
2

5
                                                             d) 

3

4
 



 

 
 

Exercícios de Revisão 8 ano 2 lista 

1. O “Método das iterações” fornece um algoritmo que calcula o valor aproximado de raízes quadradas, indicado 

ao lado: A B
A

2 B

+
=  

Onde: A é o número de que desejamos obter o valor aproximado da raiz quadrada e B é o quadrado perfeito mais 
próximo de A. 

Por exemplo, se A = 17, teremos B = 16 e, daí: 17 16 33
17 4,125

82 16

+
 = =  

Aplicando o método acima, qual é o valor aproximado de 33 ? 
a) 5,73                          b)5,75                               c)5,77                              d)5,79 

 

2. Em uma entrevista realizada com 2 500 internautas foram coletados os dados apresentados nos gráficos 
abaixo: 

    

(Disponível em: <http://blog.opinionbox.com/opinion-box-pesquisa-aedes-aegypti-no-brasil/>. 
 Acesso em: 25 nov. 2016.) 

a. Quantas pessoas acreditam que sua residência não é foco de proliferação do mosquito? 

b. Transforme os números presentes no gráfico de pessoas que indicaram que conhecem alguém que teve 
dengue, zika ou febre chicungunya em número fracionário e em número decimal. 

 
3.  Observe os números abaixo e os separe como se pede. 

–250; 1; 2 ; 50; 
1

8
; –2;  ; 0,25 

a. Naturais:  

b. Racionais não naturais:  

c. Inteiros não naturais:  

d. Irracionais:  

4. Observe a reportagem abaixo vinculada no ano de 2016: 

 As disparidades salariais entre gêneros persistem como um obstáculo para o empoderamento 
econômico das mulheres e a superação da pobreza e a desigualdade na América Latina, advertiu nesta 
terça-feira a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe (CEPAL), a respeito 
do Dia Internacional da Mulher.  



 

 
 

 [...] Se a remuneração recebida por ambos os sexos por anos de estudo são comparadas, observa-se 
que as mulheres podem ganhar até 25% menos do que seus colegas do sexo masculino em condições 
semelhantes, disse que o instituto regional.  

 [...]  

(Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/diferenca-salarial-entre-homens-mulheres-ainda-persiste-18832252>. Acesso em: 25 
nov. 2016.) 

Segundo a reportagem, em um trabalho em que a média de salário para os homens é de R$1.500,00 as 
mulheres podem ganhar, em média: 

a. R$250,00                                                 c. R$750,00                                                        e.R$1.125,00 
b. R$1.475,00                                             d. R$1.875,00 

 

5. Considere as  notas obtidas por 25 alunos, numa avaliação de Estatística.  

10,0 4,0 5,5 5,5 6,0 6,0 9,0 8,5 8,5 5,5 8,5 8,5 8,5 

5,5 6,0 8,5 8,5 8,5 10,0 10,0 5,5 9,0 9,0 9,0 9,0  

a. Determine a média aritmética 

b. Determine a mediana 

c. Determine a moda 

 

DADOS PARA A RESOLUÇÃO DAS QUESTOES 5 A 7 

Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão, 

entre 20 h e 21 h, durante uma determinada noite. 

Os resultados obtidos estão representados no gráfico abaixo. 

 

1. (VALOR 1,0) O número de residências atingidas nessa pesquisa 
foi aproximadamente de: 

a) 100   c) 150   e) 220  
b) 135   d) 200 
 

2. (VALOR 1,0) A percentagem de entrevistados que declararam 
estar assistindo a TVB é aproximadamente igual a: 

a) 15%  c) 22%   e) 30%  
b) 20%  d) 27% 
 



 

 
 

Exercícios de Revisão 8 ano 3 lista 

1. Leonardo comprou um livro para ler nas férias. No primeiro dia ele leu  
1

2
  do livro. No segundo dia, leu 

1

2
do 

restante. No terceiro, leu 
1

3
do restante e no último dia, quando encerrou a leitura, leu as 16 páginas restantes. 

Quantas páginas tem o livro? 
 

2. A fração
201

20
 é igual ao número decimal: 

a) 1,05.                                                 b) 1,005.                                                          c) 10,0. 

d) 10,5.                                                 e) 10,05. 

 
3. Considerando o conjunto dos números inteiros e suas propriedades, podemos afirmar que entre os números 2,45 

e 21,09 existem: 

a) Infinitos números inteiros. 
b) Mais de 21 números inteiros. 
c) Exatamente 19 números inteiros. 
d) Exatamente 20 números inteiros. 
 

4. (Valor: 10)Em cada item, aplique as propriedades das potências. 

a) 2 3 4(10,7) (10,7) : (10,7)   

b) 2 6((12,3) )   

c)

2 3
3 3

5 5

−

   
−  −   

   
 ____________________________________________________________ 

 

5. Em uma loja, cada par de tênis estava sendo vendido por R$190,00. Quando a coleção nova chegou, o gerente 

decidiu vender cada par por R$220,00 e fazer uma promoção vendendo os pares da coleção antiga por R$ 152,00. 

a) Nessa promoção qual o percentual de desconto oferecido na compra de um par de tênis da coleção antiga? 

b) Está correto afirmar que, nessa promoção, o preço de um par de tênis da coleção antiga equivale a 

aproximadamente 70% do preço do tênis da coleção nova? 

6. Determine o valor numérico da expressão 
2 4a b

a b

+
−

+
para a = –3 e b = 10 . 

a) -1  

b) 1 

c) 
7

13
−   

d) 88

13
−  

e) 7 



 

 
 

Exercícios de Revisão 8 ano 4 lista 

1. Observe o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora responda: 

a) Qual o título do gráfico? 
b) Que assunto está sendo representado pelo gráfico? 
c) Quantos imigrantes japoneses vieram  para o Brasil durante o período pesquisado? 
d) Dos imigrantes, quantos era portugueses ou italianos? 
e) O que representa o número 716 no gráfico? 

 

2. Foi feita uma pesquisa na cidade “A” sobre o meio de transporte utilizado pelos alunos para chegarem 
à escola. Responderam a essa pergunta 2.000 alunos. Os resultados, em forma de porcentagem, 
foram colocados no gráfico abaixo. 

 

Quantos dos entrevistados responderam: 

a) de ônibus?  

b) De automóvel?  

c) De bicicleta? 

d) A pé? 

 

 

3. Represente na forma simbólica as seguintes sentenças:  

O dobro de um número somado com 2. _______________________________________________________ 
O quadrado da soma de dois números distintos.  _____________________________________ 
O quadrado de um número adicionada da metade de outro número. _________________________________ 
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Exercícios de Revisão 8 ano 5 lista 

1. Leia com atenção a notícia:  

Analfabetismo ainda atinge 27% dos brasileiros e desafios são grandes 

“Para muitos brasileiros, a volta às aulas tem um significado ainda mais importante. Hoje, 27% dos brasileiros 
não sabem ler, nem escrever e muitos mal conhecem o significado das palavras. Apesar dos avanços nos últimos 
dez anos, como a inclusão de gente nas escolas, não basta só assinar o nome, o desafio da alfabetização vai 
muito além. É a nossa garantia do futuro. E um dos desafios é levar de volta alunos para a sala de aula. Jovens 
e adultos que vivem realidades muito diferentes e que precisam ser incluídos..” 

(fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/02/analfabetismo-ainda-atinge-27-dos-brasileiros-e-desafios-sao-grandes.html. 
Acesso em 12 out. 2018) 

Qual a representação decimal e fracionária, respectivamente, do número que aparece na notícia? 

a) 2,7 e 
27

100
                                                  c)

27

100
 e 0,27 

0,27 e 
27

10
                                                   d)0,2 e 

27

100
                                              e)0,27 e 

27

100
 

 

2. Sobre os conjuntos numéricos, leia as afirmações a seguir:   

I. Todos os números racionais são inteiros. 
II. Todos os números naturais são inteiros. 

III. Todos os números inteiros podem ser representados na forma de número racional.  
IV. O número π é chamado de número irracional porque ele é um decimal finito. 

Assinale a alternativa que contém apenas os itens corretos: 

a) I, II e IV. 
b) II e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) Nenhuma das opções acima. 

3. Liliana estava estudando dízima periódica para a prova de matemática. Considerando o número 0,1777..., 
Liliana fez algumas afirmações. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações e corrija as que estiverem 
falsas.  

a) (    ) O período deste número é 17. 
b)  (    ) Esta dízima é o chamada de dízima periódica composta. 

c)  (    ) Esta dízima tem fração geratriz igual a 
16

99
. 

 

4. Considere dois números quaisquer x e y. Se x está localizado antes do zero na reta numérica e y está localizado 
depois do zero, marque a alternativa que corresponde a afirmação verdadeira referente à essa situação.  

a) x é um número positivo. 
b) x + y é com certeza um número positivo. 
c) x · y está localizado do lado esquerdo da reta. 
d) y está localizado do lado esquerdo da reta. 

e) 
𝑥

𝑦
 está localizado do lado direito da reta.  



 

 
 

5. Para uma pesquisa da escola, Joaquim registou a quantidade de garrafas PET que são descartadas em sua rua, 
durante uma semana. Observe.  

Dia da semana Quantidade de garrafas PET 

segunda-feira 12 

terça-feira 15 

quarta-feira 7 

quinta-feira 9 

sexta-feira 17 

sábado 22 

domingo 25 

 

De acordo com os dados, resolva os itens a seguir. 

a) Desenhe um gráfico que represente os dados apresentados na tabela de Joaquim. 

b) Calcule média de garrafas descartadas durante a semana.  

c) A quantidade média de garrafas descartadas se aproxima mais de que dia da semana? Por que isto acontece? 

 

6. Analise as situações a seguir.  

I. Para ir ao shopping com suas amigas, Liliana tem 3 opções de calças, 5 opções de blusa e 7 opções de 
calçados. Se ela experimentar todas as combinações possíveis, ela terá que se vestir 105 vezes! 

II. Joaquim quer ir até um ponto de reciclagem para levar as garrafas coletadas na sua rua. Para ir da sua 
casa até o ponto de reciclagem ele tem 5 opções de ruas, mais 4 opões de transporte. Sendo assim ele 
pode fazer 9 combinações distintas de ruas e transportes.  

III. Liliana e Joaquim estavam jogando RPG (Rolling Playing Game) com um dado de numerado de 1 ao 20. 
Para ganhar de Joaquim, Liliana precisava tirar um número par, maior que 8. A probabilidade de Liliana 
vencer Joaquim é 25%. 

Agora, marque as alternativas CORRETAS. 

a) I e III. 

b) Todas 

c) II e III. 

d) Nenhuma 

e) Apenas a II.  

 


