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LÍNGUA PORTUGUESA 
A obra Os Miseráveis conta a história de Jean Valjean. Após cumprir a pena de trabalhos forçados por quase vinte anos, ele 
é posto em liberdade. Seu coração está cheio de ódio e rancor. Após receber a ajuda de um bispo, Jean Valjean descobriu 
uma fé que julgava morta dentro dele, e qualidades que também desconhecia haver em si próprio. Os textos que compõem 
esta avaliação foram retirados dessa obra. Leia-os com atenção e faça o que se pede. 

 

Leia o fragmento abaixo para responder às questões de 1 a 3.  

Javert insistiu: 

— Desconfiei do senhor injustamente, Madeleine. Abusei do meu cargo denunciando o senhor, que é inocente. Mereço o castigo. 

Continuo no meu cargo até ser substituído. 

Saiu. Madeleine ficou pensativo, [...] 

Desde o encontro com o bispo, era outro homem. Vendeu a prataria. Guardou os castiçais como lembrança e se dedicou a uma vida 

honesta. Atravessou a França. Quando chegou a Montreuil-sur-Mer, teve a ideia que revolucionou a indústria local. Tornou-se rico. Tinha 

dois únicos pensamentos: ocultar seu nome e santificar sua vida. Fazia da caridade seu maior objetivo. Mas agora estava diante de um 

drama de consciência. Podia permitir que um inocente fosse condenado em seu lugar? Se o fizesse, todos as suas boas ações até agora não 

teria sentido. Mas, se denunciasse a si mesmo, seria preso. Ao mesmo tempo, pensava em Fantine. Era sua oportunidade de redimir uma 

alma entregue ao desespero. 

Na tarde seguinte, foi vê-la na enfermaria. Chamou a honesta irmã Simplice, uma freira afeiçoada à doente. Pediu que cuidasse bem 

de Fantine.  

[...] 

Depois de ver a doente, que ficou cheia de esperanças, Madeleine foi alugar um cavalo e um tílburi,  um veículo leve e de alta 

velocidade.  

“Adotarei a única atitude possível a um homem de bem. Vou salvar o homem!”, decidiu.  
págs. 98-99. Adaptado. 

1.  Assinale a alternativa cuja oração apresenta adjunto adverbial. 

A  Madeleine ficou pensativo. 

B  Desde o encontro com o bispo, era outro homem. 

C  Fazia da caridade seu maior objetivo. 

D  Adotarei a única atitude possível a um homem de bem. 

E  Atravessou a França. 

2.  Considerando as informações do texto e as relações sintáticas da oração “Chamou a honesta irmã Simplice”, marque a 
opção correta. 

A  A característica "honesta" é atribuída à irmã Simplice; portanto o predicado da oração é verbo-nominal. 

B  O adjetivo "honesta" refere-se à “irmã Simplice”, exprimindo uma característica momentânea da ação do verbo 
"chamar"; portanto, é predicativo do objeto. 

C  Subtende-se que a irmã Simplice obtém a característica de "honesta" no momento em que Madeleine a chamou; 
portanto, é adjunto adnominal. 

D  O adjetivo "honesta" é uma característica permanente da irmã Simplice, mesmo antes da ação de chamar; portanto, 
é um adjunto adnominal. 

E  O adjetivo "honesta" é predicativo do objeto, já que Madeleine deixa a irmã Simplice nesse estado.  

  

8º ano 

Ensino Fundamental • Módulo 3 • 2º período 

27/05/2022 



 

 

SIGMAIS  ::  mai/2022  |  8º ANO  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  |  18_2_S+_03_2022_atv.docx    2 

3.  Observe os enunciados abaixo:  

I. Desconfiei do senhor injustamente, Madeleine.  

II. Madeleine foi alugar um cavalo e um tílburi, um veículo leve e de alta velocidade.  

Acerca da pontuação nas duas orações, é possível afirmar que  

A  o uso da vírgula só é obrigatório em II.  

B  o uso da vírgula só é obrigatório em I.  

C  em I, a vírgula é usada para isolar aposto e, em II, usa-se vírgula para isolar vocativo.  

D  a vírgula é empregada pelos mesmos motivos em I e II.  

E  em I, usa-se vírgula para isolar vocativo e, em II, a vírgula é obrigatória por se tratar de um aposto.  
 

Leia o fragmento abaixo para responder às questões 4 e 5.  
— Ouçam! Embaixo da carroça ainda há espaço para um homem se agachar e erguê-la com as costas. Se alguém fizer isso, dou dez 

moedas de ouro! — disse Madeleine. 
Ninguém se moveu. 
— Não é falta de vontade — disse Javert — É falta de força. 
Em seguida, Javert continuou, sem tirar os olhos de Madeleine: 
Até hoje, só conheci um homem capaz de fazer isso… 
A carroça está me esmagando — gritou o velho Fauchelevent. 
Madeleine encarou Javert. Sorriu, triste. Em seguida entrou embaixo da carroça. Apoiou os ombros. Fez um esforço brutal. Para 

espanto de todos, levantou a carroça o suficiente para libertar o velho. Todos correram para ajudar. 
O velho agradeceu-lhe de joelhos. Madeleine suava, rasgara a roupa e estava suja de lama. Javert o encarou fixamente. 
Fauchelevent foi para o hospital. No dia seguinte, recebeu algum dinheiro e um recado de Madeleine: "Compro sua carroça e o 

cavalo". O velho sabia que a carroça estava inutilizada. O cavalo morrera. O carroceiro ficou coxo de uma perna. Ainda graças à influência 
de Madeleine, conseguiu o cargo de jardineiro em um convento de Paris. 

Foi pouco depois desse fato que Madeleine aceitou a tornar-se prefeito. 
págs. 82-83 

4.  Além do bispo, o velho carroceiro um dia ajudou Madeleine, atribuindo o bem que este lhe fez. Como foi essa ajuda? 

 

 

 

 

 

5.  Javert, no final da história, viveu sérios problemas éticos: ele se debateu, dividido entre o dever profissional e a 
lealdade. Justifique essa afirmativa com elementos do enredo do livro.  

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
6.  Satisfeitas as condições de existência, a expressão 

( )32

3 3

5

25

x y xy

x y

⋅

 
é equivalente ao monômio 

A  25 .xy   

B  225 .x y  

C  3 215 .x y  

D  3 35 .x y  

E  6 35 .x y  
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7.  Sejam 3 212 10 8  e 2 .A x x x B x= − + =  Sabendo que 0,x ≠  o polinômio reduzido equivalente a :A B  é 

A  26 5 4.x x− +   

B  3 26 5 4 .x x x− +  

C  4 3 26 10 8 .x x x− +  

D  212 10 8.x x− +  

E  224 20 16.x x− +  

8.  Sabendo que 2 22 3,  2 e 2 4,A x x B x C x= + + = − = − +  o polinômio reduzido correspondente a ( )A B C− +  é 

A  0. 

B  9. 

C  2 5.x +  

D  4 9.x +  

E  22 4 5.x x+ +  

9.  Na figura a seguir, ���� é um quadrado e ���� um retângulo. 

 

Sabendo que ( )3  cm, 3 1  cmAB EF x FG x= = = −  e que 
1

,
3

x >  determine o polinômio reduzido que representa a diferença 

entre as áreas, em cm², de ���� e ����, nessa ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Determine a soma dos coeficientes dos termos do polinômio equivalente à expressão 

( )( ) ( ) ( )2 2
2 2 .a b a b a b a b− + − − + +  

em sua forma reduzida. 
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HISTÓRIA 
11.  Relacione o desempenho da Companhia de Comércio do Maranhão com a deflagração da Revolta dos Beckman.  

 

 

 

 

12.  Leia o trecho e responda as questões seguintes. 

"(...) sendo-me presente o grande número de Fábricas, e Manufacturas, que de alguns annos a esta parte se tem differentes 
Capitanias do Brasil, com grave prejuízo da Cultura, e da Lavoura, e da exploração das Terras Mineraes daquelle vasto Continente... E 
consistindo a verdadeira, e sólida riqueza nos Frutos, e Producções da terra, as quaes sómente se conseguem por meio de Colonos, e 
Cultivadores, e não de Artistas, e Fabricantes: e sendo além disto as Produções do Brasil as que fazem todo o fundo, e base não só das 
Permutações Mercantis, mas na Navegação, e do Comércio entre os Meus Leaes Vassallos Habitantes destes Reinos, e daqueles Domínios 
(...) Hei por bem Ordenar, que todas as Fábricas, Manufacturas, ou Teares de Galões, de Tecidos, ou de Bordados de Ouro e Prata ... 
exceptuando tão somente aquelles dos ditos Teares, e Manufacturas, em que se técem, ou manufacturão Fazendas grossas de Algodão, que 
servem para o uso, e vestuario dos Negros, para enfardar, e empacotar Fazendas... todas as mais sejão extinctas, e abolidas em qualquer 
parte onde se acharem nos Meus Dominios do Brasil..."  

(Alvará de 5 de janeiro de 1785, assinado por D. Maria I, Rainha de Portugal. IN: KOSHIBA, L.; PEREIRA, D. M. F. "História do Brasil" São 
Paulo: Atual, 1996. p.69-70.)  

a)  Explique o contexto histórico em que foi publicado este documento e a que ele se refere.  

 

 

 

b)  Transcreva e explique o trecho do documento que explicita o papel atribuído à colônia por Portugal.  

 

 

 

 

13.  Explique o contexto social e econômico em que a Conjuração Baiana foi deflagrada? 

 

 

 

 

14.  Os principais movimentos que refletiram a crise do sistema colonial brasileiro tiveram vários pontos em comum, mas 
apenas um deles discutiu a abolição da escravatura e contava com a participação das camadas mais pobres. Esse 
enunciado se refere à: 

A  Inconfidência Mineira. 

B  Sabinada. 

C  Confederação do Equador. 

D  Conjuração Baiana. 

E  Cabanagem. 

 

15.  O ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, 
a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, porque: 

A  cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. 

B  servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no governo colonial. 

C  satisfazia aos brasileiros e aos portugueses, que desta forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e 
políticas. 

D  apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas aos 
objetivos dos militares. 

E  foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos 
como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. 
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GEOGRAFIA 

  

16.  Segundo a ONU, em 2019, a população mundial era de 7,7 bilhões de habitantes. Calcula-se que, em 2030, essa 
população atinja os 8,6 bilhões e, em 2100, cerca de 10,9 bilhões. Segundo o estudo, a cada ano a população mundial 
aumenta aproximadamente 83 milhões de pessoas. O crescimento da população não ocorre de maneira homogênea. 
Apresente dois dos diversos fatores do crescimento populacional mundial. 

 

 

 

 

 
 

[...] Tendo 1,6 milhão de árabes israelenses dentro de seu próprio território e ainda controlando desde 1967 parte considerável da 
Cisjordânia, Israel acabaria tendo, num dia não muito distante, uma população árabe maior do que a judaica, devido ao alto índice de 
natalidade entre os palestinos, comparado aos israelenses. 

Pois bem, a “bomba demográfica” virou miragem, segundo dados divulgados pelo Bureau Central de Estatísticas de Israel sobre a 
composição da população em Israel e na Cisjordânia. 

Por fatores ainda não devidamente explicados, e talvez ligados, conscientemente ou não, ao constante temor de ver o país varrido 
do mapa por regimes muçulmanos radicais, o índice de natalidade dos israelenses subiu gradativamente ano a ano até atingir a atual e alta 
média de 3 filhos por casal, praticamente idêntico ao dos palestinos da Cisjordânia – 3,1 filhos por casal [...]. 

                 SETTI, Ricardo. “Bomba demográfica” árabe deixa de existir em Israel. Disponível em: veja.abril.com.br 

17.  O governo israelense vem constantemente se preocupando em elevar o número de habitantes do país para que, com 
um quantitativo populacional maior, consiga maior pressão internacional para avançar sobre o território palestino. De 
acordo com a leitura do texto, podemos observar que a principal estratégia adotada para aumentar o número de 
habitantes é: 

A  intensificar as taxas de migrações. 

B  aumentar o crescimento absoluto. 

C  melhorar a expectativa de vida. 

D  melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

E  elevar o crescimento vegetativo. 

PIRÂMIDE A PIRÂMIDE B 
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18.  Compare as pirâmides etárias acima (Pirâmide etária A e Pirâmide etária B) quanto às taxas de natalidade e esperança 
de vida. 

 

 

 

 

 

19.  Para compreender como ocorre o crescimento populacional no mundo ou observar o comportamento de diferente 
países e regiões em relação a esse aspecto, são necessários estudos e levantamentos demográficos que considerem os 
indicadores demográficos. Apresente cinco dos vários indicadores demográficos. 

 

 

 

 

 

20.  O crescimento populacional dos Estados Unidos foi 
consequência da elevada taxa de crescimento vegetativo 
que o país apresentou até a década de 1920 e 
fundamentalmente da recepção de imigrantes. A imigração, 
sobretudo europeia, foi necessária para a conquista do 
oeste. Nas últimas décadas ocorreram mudanças na origem 
dos imigrantes. A partir de 1980 o país passou a receber 
sobretudo pessoas provenientes da América Latina. O 
grupo mais numeroso de imigrantes é composto de 

A  Brasileiros 

B  Argentinos 

C  Mexicanos 

D  Paraguaios 

E  Canadenses 
 

CIÊNCIAS 
21.  Os testes de gravidez comercializados em farmácias indicam se a pessoa está, ou não, grávida a partir de uma amostra 

de urina. Leia a tirinha a seguir. 

 
Disponível em: https://pbs.twimg.com/media/Du3xCRwXQAAYgQx?format=jpg&name=4096x4096. Acesso em: 28 abr. 2022. 

Esse tipo de teste pode apresentar um "falso negativo", ou seja, indicar que a gestante não está grávida. Entretanto, é 
extremamente improvável que ele apresente um "falso positivo". Explique porque isso acontece. 
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22.  Associe corretamente os termos apresentados na primeira coluna com as funções descritas na segunda coluna. 

1. Nidação 

2. Placenta 

3. Fecundação 

4. Bolsa amniótica 

5. Cordão umbilical 
 

 Encontro dos gametas masculino e feminino nas tubas uterinas. 

 Órgão responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o bebê. 

 Conexão que permite que o embrião receba gás oxigênio e nutrientes e transfira o gás carbônico e excretas para a 
mãe. 

 Fixação do embrião formado por, aproximadamente, cem células no endométrio, que reveste o interior da 
cavidade uterina. 

 Preenchido por um líquido formado por água e outras substâncias, protege o bebê contra movimentos bruscos e 
possíveis infecções. 

23.  Uma mulher deu à luz a um casal de gêmeos. Os pais, muito curiosos, desejam saber algumas informações sobre como 
ocorre a formação desse tipo de gêmeos. Qual das opções abaixo apresenta uma resposta correta dada pelo médico 
aos pais dos gêmeos? 

A  Dois óvulos foram fecundados por um único espermatozoide e, por isso, o zigoto formado deu origem a dois 
embriões. 

B  Um óvulo, fecundado por um espermatozoide, originou um zigoto, o qual se dividiu em dois zigotos, que formaram 
dois embriões. 

C  O uso de medicamentos durante a gestação causou alterações no zigoto e o dividiu, dando origem a dois organismos 
independentes. 

D  Dois óvulos, isoladamente, foram fecundados, cada um por um espermatozoide, o que deu origem a dois zigotos e, 
posteriormente, a dois embriões. 

E  Um óvulo foi fecundado por um espermatozoide, originando um zigoto que, ao se multiplicar, formou um embrião e 
este, por sua vez, se dividiu originando dois bebês idênticos. 

24.  Na figura a seguir, é exibido um eletrodoméstico denominado ferro elétrico de passar roupas. 

 

No interior desse eletrodoméstico, há um condutor cuja função é oferecer resistência à passagem de corrente elétrica para 
produzir calor; esse condutor é denominado resistor. Calcule o valor da resistência desse resistor, em ohm (Ω), quando ele 
está funcionando normalmente sob tensão elétrica de 220 V, passando por ele uma corrente elétrica de intensidade 5 A. 
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25.  A seguir, estão apresentadas as especificações retiradas de um carregador para celular. 

 

O símbolo ~ significa que a corrente elétrica na entrada do carregador (parte conectada na tomada) é alternada.  

O símbolo        significa que a corrente elétrica na saída do carregador (parte conectada no celular) é contínua. 

Com relação a essas especificações, marque o item incorreto. 

A  “100 V” refere-se à grandeza tensão elétrica. 

B  “240 V” tem como unidade de medida o volt. 

C  “1,0 A” tem como unidade de medida o ampère. 

D  Na saída desse carregador, é correto dizer que a tensão elétrica é igual a 5,0 J/C. 

E  Quando em funcionamento normal, a intensidade da corrente elétrica desse carregador na entrada é maior que na 
sua saída. 

26.  Uma pilha tem dois polos: o positivo (+) e o negativo ( ̶). Entre eles, existe uma diferença de potencial elétrico 
(chamada também de tensão elétrica ou voltagem), que mantém uma corrente elétrica quando os polos são ligados 
adequadamente por fios em uma lâmpada sem defeito; com isso, ela passa a emitir luz. Esse conjunto, formado pela 
pilha, pelos fios e pela lâmpada, forma um circuito elétrico. Veja a figura a seguir. 

 

Para essa situação, a pilha aplica uma tensão elétrica de 1,5 V na lâmpada, e ela oferece uma resistência elétrica de 2,5 Ω 
(2,5 ohms). Qual a intensidade de corrente elétrica para esse caso? 

A  0,6 W. 

B  0,6 Ω. 

C  0,6 V. 

D  1,6 A. 

E  600 mA. 

 

LÍNGUA INGLESA 
27.  Read the short text and write down the correct plural version of the underlined nouns. 
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28.  Complete the sentences with little, few, many, much, how many or how much. Then, mark the correct alternative.  

a)  I’m late for my English class, so I have ____________________ time to talk to you. 

b)  It’s cold today, that’s why there are _____________________ kids in the park today. 

c)  _________________________ brothers and sisters do you have? 

d)  There isn’t _____________________ milk in the refrigerator.  

e)  There are _____________________ classmates in my class this year. 

f)  __________________________ juice is there in the jug?  

 
A  few / little / How much / many / much / How many 

B  much / few / How much / little / many / How many 

C  many / much / How much / few / little / How many 

D  little / few / How many / much / many / How much 

E  little / much / How many / few / many / How much 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 

 

29.  La única interpretación posible de la historieta es: 

A  La chica no hace ninguna crítica; 

B  La chica percibe al final que se contradice; 

C  El gato es muy crítico; 

D  La chica quiere ser una persona que critica más que hace; 

E  La chica y el gato están preocupados con el futuro. 

 

30.  Completa las frases con los verbos del recuadro conjugándolos en pretérito perfecto compuesto.  

 

TARDAR   TENER   ESTAR   RESERVAR   LEVANTAR 

 

a)  Martin aun no ____________________ en un país de habla hispana. 

b)  Este mes mi familia y yo ______________________ muchos problemas en los    

aeropuertos. 

c)  No te preocupes que ya ______________________ las habitaciones del hotel. 

d)  Carlos, ¿Por qué _____________________ tanto en llegar? 

e)  Mis hijos todavía no se _____________________________ 

 


