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LÍNGUA PORTUGUESA 

A crônica a seguir, de Luís Fernando Veríssimo, aborda, de forma bem-humorada, a questão das cirurgias plásticas em 
excesso. Nela, o autor cita o renomado doutor Ivo Pitangui, considerado um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo. 
Leia-o com atenção para responder às questões de 1 a 5. 

Caras novas 

O Rio é a capital mundial da operação plástica. Não param de chegar estrangeiros para ver, não o pão de açúcar; mas, o Pitangui. 
Quem não consegue reserva com o Pitangui recorre a outros restauradores brasileiros, com menos nome, mas igualmente competentes (é 
o que dizem, eu não sei. Na única vez que eu consultei um cirurgião plástico ele foi radical: sugeriu outra cabeça. E aquela história do cara 
que era tão feio que foi desenganado pelo cirurgião plástico?). Os responsáveis pelo turismo no Rio podiam montar um balcão no 
aeroporto, reserva de cirurgião. Lá eles poderiam receber, pacientes, os visitantes que chegam tapando o rosto e pedindo informações. 

— Que tipo de operação o senhor deseja? 
— Papada. Quero um bom homem de papada. 
O cirurgião plástico, injustamente chamado de gigolô da vaidade, desempenha uma função social muito importante. Os eventuais 

exageros não são culpa sua. São os clientes que insistem. 
— Minha senhora, é impossível esticar a sua pele ainda mais. Já lhe operei 17 vezes. Não tenho mais o que puxar. 
— Desta vez só quero que você tire esta covinha do queixo. 
— Isso não é covinha. É o seu umbigo. 
Antigamente a cirurgia plástica era um recurso extremo. 
— Querida, que bobagem, operar o nariz. Eu gosto do seu nariz assim como está. Casei com seu nariz quando casei com você. 
— Acontece que eu não aguento mais o meu nariz. Não posso viver com ele mais nenhum minuto. Não quero mais ver esse nariz na 

minha frente. 
— Mas uma operação plástica… 
— Você tem de escolher, entre ele ou eu. 
Hoje só falta nas colunas sociais: 
"Gigi Gavrache reuniu um grupo de amigos para a inauguração do seu novo queixo — o terceiro em dois anos — que recebeu 

muitos elogios. "Voluntarioso", "sensível", "um clássico", foram alguns comentários ouvidos durante a noite. "Não posso me queixar…", 
disse Gigi, com sua conhecida verve." 

"Muito comentado o encontro casual de Dora Avante e Scaninha Vabis na pérgola da copa, sábado pela manhã. As duas estavam 
com o mesmo nariz. Domage…" 

Imagino que no mundo da cirurgia plástica – que é uma forma de escultura com anestesia – devem existir algumas mesmas 
instituições do mundo das artes, que também são plásticas. Como a fofoca. 

— O que você está achando da nova fase dele? 
— Estrangeira. Só dá perfil romano. 
— Achei o queixo da Gigi bem solucionado. 
— Mas, nada original. Eu estava fazendo queixos assim há cem anos. O romantismo está ultrapassado. Ele não evoluiu. 
— Por sinal, não deixe de ir ao meu vernissage. 
— Vernissage? 
–– Vou expor alguns traseiros. Meu trabalho mais recente. 
Mas tem um problema que me preocupa. Digamos que a americana rica se operou com o Pitangui. Está contentíssima com o 

resultado e prepara-se para embarcar no avião de volta a Dallas. Ela tem que passar pelas autoridades no aeroporto. Impressionadas, as 
autoridades analisam a passageira. 

— Seu passaporte, senhorita. 
— Senhorita não, senhora. 
— Perdão. 
— Obrigada. 
— Mas… este passaporte não é seu. 
— Como que não? Aí está meu nome. Gertrude sou eu. 
— Mas a fotografia é do Ronald Reagan. 
— Ridículo. 
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— Está aqui. O Ronald Reagan de peruca. 
— Essa sou eu. 
— Impossível, senhorita. Vamos ter que confiscar este passaporte. Providencie outro com a sua fotografia. 

Luís Fernando Veríssimo. (Adaptado.) 

Vocabulário 

Gigolô: homem que vive à custa de amante, geralmente mais velha, ou que se aproveita ilegitimamente de outra pessoa. 

Verve: imaginação viva. Vivacidade ao escrever, falar ou conversar. Entusiasmo e inspiração de artista. 

Pérgola: construção saliente, balcão, varanda. 

Vernissage: inauguração de uma exposição de arte. 

Ronald Reagan: 40º presidente dos Estados Unidos. Foi presidente entre os anos de 1981 a 1989. 

 

1.  Com base nas ideias do texto, marque a afirmativa correta. 

A  Os cirurgiões plásticos são interesseiros e aproveitam-se dos clientes para ganhar muito dinheiro, fazendo 
inúmeras plásticas. 

B  Os exageros ocorridos nas operações plásticas, inclusive o número grande de operações, são de responsabilidade 
dos próprios cirurgiões. 

C  A cirurgia plástica sempre foi um recurso muito procurado pelas pessoas para corrigirem qualquer falha em sua 
estética. 

D  A fofoca é comparada às cirurgias plásticas, porque também é modificada e mexida conforme a vontade do 
indivíduo. 

E  A americana rica é um exemplo de pessoa não satisfeita com o resultado da cirurgia e, por isso, sente vergonha em 
mostrar sua verdadeira identidade. 

2.  O título "Caras Novas", de acordo com o texto, refere-se 

A  à importância que se dá aos valores estéticos na incansável busca pela velhice. 

B  à tendência muito comum de considerar as cirurgias plásticas algo anormal. 

C  ao fácil acesso às cirurgias plásticas que retratam a despreocupação com a essência e a preocupação exagerada com 
a aparência. 

D  à desvalorização da perfeição e do fato de se fazer parte de uma sociedade exigente e vazia. 

E  ao compromisso de ser, na sociedade contemporânea e desumana, sempre jovem. 

3.  Assinale a única opção em que o sujeito destacado é paciente em relação à ação do verbo. 

A  "estrangeiros", em "Não param de chegar estrangeiros". 

B  "o cara", em "E aquela história do cara... que foi desenganado pelo cirurgião plástico?". 

C  "Os responsáveis pelo turismo", em "Os responsáveis pelo turismo no Rio podiam montar um balcão no aeroporto". 

D  "a americana rica", em "a americana rica... Está contentíssima com o resultado". 

E  "Ela", em "Ela tem que passar pelas autoridades no aeroporto". 

4.  Termos preposicionados requer uma análise mais cuidadosa, pois, dependendo da estrutura a que se referem, eles 
podem exercer diferentes funções sintáticas. Dessa forma, no espaço à disposição, indique a função sintática dos 
termos sublinhados.  

a)  O Rio é a capital mundial da operação plástica. 

 
b)  Os responsáveis pelo turismo no Rio podiam montar um balcão no aeroporto.  

 
c)  E aquela história do cara que era tão feio que foi desenganado pelo cirurgião plástico? 

 
d)  Não posso viver com ele mais nenhum minuto.  

 

5.  Em cada um dos itens a seguir, o período I equivale a um trecho retirado do texto Caras Novas e o período II refere-se 
a uma reescrita do trecho original. Levando isso em consideração, responda ao que se pede.  

I. Lá eles poderiam receber, pacientes, os visitantes que chegam tapando o rosto e pedindo informações. 

II. Lá eles poderiam receber, pacientemente, os visitantes que chegam tapando o rosto e pedindo informações. 
  



 

SIGMAIS  ::  ago/2022  |  8º ANO  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  |  18_3_S+_04_2022_atv.docx    3 

a)  No espaço disponível, indique se houve alterações sintáticas e semânticas entre o período I e II.  

 

 

 
 

I. Impressionadas, as autoridades analisam a passageira.  

II. As autoridades impressionadas analisam a passageira.  

b)  No espaço disponível, indique se houve alterações sintáticas e semânticas entre o período I e II.  

 

 

 
 

MATEMÁTICA 

6.  Sabrina deseja comprar um tênis pela internet. Ela pesquisou o preço do mesmo tênis em 3 sites diferentes e anotou as 

informações abaixo: 

 Site A: Valor do tênis R$ 320,00; Desconto de 15%; Frete de R$ 20,00; 

 Site B: Valor do tênis R$ 340,00; Desconto de 20%; Frete de R$ 20,00; 

 Site C: Valor do tênis R$ 300,00; Desconto de 5%; Frete grátis.  

Sabendo que Sabrina deseja pagar o menor valor total possível, então 

A  ela deve realizar a compra no site A. 

B  ela deve realizar a compra no site B. 

C  ela deve realizar a compra no site C. 

D  ela deve realizar a compra no site A ou no site B, pois o valor total seria o mesmo. 

E  ela deve realizar a compra em qualquer um dos sites, pois o valor total seria o mesmo. 

7.  Em uma pesquisa estatística, um entrevistador coletou em uma tabela as respostas de 3 pessoas para 3 perguntas (A, 

B e C), como mostrado abaixo. 

Nome A B C 

João Sim Ruim 78,5 kg 

Maria Sim Bom 62,8 kg 

José Não Regular 91,4 kg 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Podemos afirmar que as variáveis estatísticas coletadas através das perguntas A, B e C são classificadas, respectivamente, 

por 

A  qualitativa ordinal, qualitativa nominal e quantitativa discreta. 

B  qualitativa nominal, qualitativa nominal e quantitativa contínua. 

C  quantitativa discreta, qualitativa ordinal e quantitativa contínua. 

D  qualitativa nominal, qualitativa ordinal e quantitativa discreta. 

E  qualitativa nominal, qualitativa ordinal e quantitativa contínua. 
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8.  O gráfico de setores abaixo mostra a porcentagem de vendas feitas, no mês de março de 2022, por cada um dos 4 
vendedores da loja Roupas e Cia. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Sabendo que foram feitas 280 vendas no mês de março de 2022, é correto afirmar que, nesse mês, 

A  José fez mais do que 120 vendas. 

B  Carlos fez o dobro de vendas de Maria. 

C  Maria fez 60 vendas a menos que José. 

D  Marta fez 14 vendas a mais que Maria. 

E  Marta fez 15 vendas a menos que Carlos. 

9.  Observe a tabela de distribuição de frequências abaixo. 

Quantidade de animais de estimação dos estudantes do 8° ano 

Quantidade de animais 
de estimação 

f fr fa far 

0 6 20% 6 20% 

1 A C% D F% 

2 3 10% 21 G% 

3 B 30% E 100% 

Total 30 100%   
Fonte: Elaborado pelo autor 

Sabendo que A, B, C, D, E, F e G representam números naturais, determine o valor de  

A + B + C + D + E + F + G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Utilizando os valores encontrados para as incógnitas A, B, C, D, E, F e G, represente os dados da quantidade de animais 
de estimação e sua frequência relativa, expressos na tabela da questão anterior, em um gráfico de colunas. 
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HISTÓRIA 

11.  A vinda da família real ao Brasil, em 1808, foi motivada por um impasse político que colocou em xeque a Coroa 
portuguesa. Descreva esse impasse e explique a decisão tomada pelo príncipe regente, dom João.  

 

 

 

 

12.  Por que a transferência da família real para o Rio de Janeiro significou o fim do monopólio do comércio entre a 
metrópole e a colônia.?  

 

 

 

 

13.  Faça uma síntese dos acontecimentos políticos que conduziram à independência do Brasil a partir das decisões das 
Cortes, que exigiam o pronto retorno de dom Pedro a Portugal.  

 

 

 

 

 

14.  A transferência do governo português para o Brasil, em 1808, teve ligação estreita com o processo de emancipação 
política da colônia porque:  

A  introduziu as ideias liberais na colônia, incentivando várias rebeliões.  

B  reforçou os laços de dependência e monopólio do Sistema Colonial, aumentando a insatisfação dos colonos.  

C  incentivou as atividades mercantis, contrariando os interesses da grande lavoura.  

D  instalou no Brasil a estrutura do Estado português, reforçando a unidade e a autonomia da colônia.  

E  favoreceu os comerciantes portugueses, prejudicando os brasileiros e os ingleses ligados ao comércio de 
importação. 

15.  O ato de D. João VI, proclamando a abertura dos portos do Brasil, na verdade garantia direitos preferenciais ao 
comércio inglês, que:  

A  na época dependia economicamente de Portugal;  

B  estava prejudicado pelo bloqueio imposto por Napoleão Bonaparte;  

C  assegurava o desenvolvimento econômico da colônia;  

D  pretendia favorecer os franceses, aliados tradicionais da Inglaterra;  

E  era carente de produtos industriais e bom fornecedor de matérias primas. 

 

GEOGRAFIA 

16.  O que é regionalização?  
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17.  Acerca da regionalização histórico-cultural da América, faça o que se pede. 

a)  Colora o mapa de acordo com a regionalização histórico social. 

 
b)  Relacione corretamente as colunas de acordo com respectivas características das regiões do continente americano. 

(1) América Latina 

(2) América Anglo-saxônica 
 

 Estados Unidos e Canadá 

 Tinham como objetivo ocupar o território e fixar sua população, formando uma nova Inglaterra. 

 Colônias de povoamento. 

 Colônias de exploração. 

 Produção agrícola baseada na grande propriedade, produzindo um único produto e com a utilização de 
trabalho escravo. 

18.  Os climogramas são representações gráficas que mostram as médias térmicas e pluviométricas que caracterizam o 
tipo climático de um determinado local. 

 

Após analisar o trecho e o gráfico, escreva as principais 
características quanto à pluviosidade e à variação de 
temperatura no decorrer das estações do ano. Indique, 
também, o tipo de clima e a área de predomínio no 
continente americano. 
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19.  Leia o texto. 

A Cordilheira dos Andes, que vai do sul do Chile até a Venezuela, nasceu de forma abrupta entre dez e seis milhões de anos atrás, 
revela um estudo divulgado hoje pela revista Science". 

[…] Na teoria mais antiga, os cientistas acreditavam que a cordilheira dos Andes havia nascido há 40 milhões de anos. No entanto, 
segundo Carmala Garzione, professora auxiliar de geologia em Rochester, agora será necessário modificar a teoria e incluir nela um 
processo que diz que em vez de sofrer erosão lentamente, a raiz de uma montanha se desprende e cai no candente manto do interior do 
planeta. 

Segundo a teoria, livre desse peso, a montanha se ergue, e no caso dos Andes, esse levantamento foi de cerca de quatro mil metros 
em menos de quatro milhões de anos. 

Disponível em: https://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL590825-5603,00-

CORDILHEIRA+DOS+ANDES+SURGIU+DE+FORMA+ABRUPTA+REVELA+ESTUDO.html. Acesso em: 18 jul. 2022. 

Com base no trecho apresentado, discorra sobre o processo de formação da Cordilheira dos Andes, dando ênfase às 
características de sua estrutura geológica. 

 

 

 

 

20.  Analise o trecho abaixo. 

O número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentou 
em um terço na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma 
um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. 

Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países-membros da 
organização em 2009/2010, o equivalente a 9% da população total. 

Disponível em: https://www.istoe.com.brocde-aponta-forte-queda-de-movimentos-migratorios-em-2020. Acesso em: 30 jun. 2022. 

Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países latino americanos em direção ao território dos 
Estados Unidos, país altamente desenvolvido. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos 

A  há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. 

B  são registrados baixos índices de xenofobia (aversão a estrangeiros). 

C  a burocracia facilita a regularização de imigrantes, mesmo que ilegais. 

D  existem políticas de incentivos aos deslocamentos sazonais. 

E  há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. 

 

CIÊNCIAS 

21.  Os métodos anticoncepcionais são utilizados para evitar a gravidez, pois atuam impedindo a fecundação, e alguns 
também protegem das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Com base no assunto e em seus conhecimentos, 
julgue as sentenças a seguir em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. Os métodos naturais também são conhecidos como métodos de abstinência, possuem alta eficácia, permite um 
autoconhecimento e disciplina do casal e previnem contra as IST’s. 

II. Os métodos cirúrgicos (vasectomia e laqueadura) impedem a produção dos gametas (espermatozoide e óvulo). 

III. Os métodos hormonais inibem a ovulação e precisam de indicação e acompanhamento médico. 

IV. Devido a concentração de hormônio que possui, os métodos anticoncepcionais hormonais protegem contra as 
IST’s. 

V. Na vasectomia, a produção de sêmen continua a mesma, mas os espermatozoides ficam retidos nos testículos. 

VI. A pílula de emergência, conhecida como “pílula do dia seguinte” nunca deve ser utilizada como método 
contraceptivo regular, pois tem taxas elevadas de hormônios e pode causar muitos efeitos colaterais. 

VII. Todos os métodos anticoncepcionais de barreira previnem contra as IST’s, e somente o diafragma precisa da 
utilização de espermicida para aumentar a sua eficácia. 

A sequência correta é: 

A  C – E – C – E – C – C – E 

B  E – E – C – C – C – C – E 

C  E – E – C – E – C – C – C  

D  E – E – C – E – C – C – E 

E  C – E – C – E – C – C – C 
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22.  As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas são 
transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou 
feminina, com uma pessoa que esteja infectada. 

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/infeccoes-sexualmente-transmissiveis-ist-

1#:~:text=As%20Infec%C3%A7%C3%B5es%20Sexualmente%20Transmiss%C3%ADveis%20(IST,uma%20pessoa%20que%20esteja%20infectad

a. Acessado em: 05 de julho de 2022. 

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa CORRETA no que diz respeitos às IST’s. 

A  As IST’s não se manifestam apenas na região genial, podendo atingir a pele como um todo, a boca e outros órgãos. 
Dessa forma, uma pequena quantidade de IST’s atingem os órgãos genitais. 

B  A sífilis é uma IST que apresenta 3 estágios: surgimento do cancro duro nos órgãos genitais ou na boca que some 
por completo em alguns dias; Meses depois surgem feridas e manchas vermelhas pelo corpo que também somem 
com o tempo; E caso não seja tratada pode afetar órgão vitais como cérebro e o coração. 

C  A gonorreia, tricomoníase, candidíase e herpes genital são IST’s causadas por vírus, protozoários, fungos e 
bactérias, respectivamente. 

D  A única forma de transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis é por meio da relação sexual sem o uso do 
preservativo por pessoas infectadas. 

E  A grande maioria das IST’s não possuem cura, mas possuem tratamento à exemplo da Aids. 

23.   

A Aids ou síndrome da imunodeficiência adquirida provocada pelo vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana). Esse vírus parasita 
células do sistema imunitário, diminuindo a capacidade de defesa contra agentes infecciosos. Como consequência a pessoa contaminada 
pode contrair as chamadas doenças oportunistas, ou seja, aquelas que se aproveitam da baixa imunidade para se instalar.  

Fonte: Companhia das Ciências 8º ano. Acessado em: 05 de julho de 2022. 

Sabendo que a Aids não possui cura, deve-se ficar atento aos modos de contaminação da Infecção. Desse modo, quais são 
os modos de contaminação e qual o tratamento que existe hoje para a Aids. 

 

 

 

 
 

Ainda em fase de testes, uma bateria de grafeno, para celulares, é capaz de carregar toda sua carga em um tempo muito menor que 
as baterias de íons de lítio, além de ter uma vida útil muito maior. Ela pode ser reabastecida em cerca de 15 minutos, tempo que uma 
bateria de íons de lítio conseguiria cerca de 20% de sua carga total.  

O grafeno, uma forma de carbono, é um material interessante pela facilidade em conduzir a eletricidade, por ter uma grande 
resistência, durabilidade e flexibilidade. Porém, por enquanto, o grafeno é um material extremamente caro de se trabalhar e produzir em 
largas escalas. 

24.  Utilizando como base a carga máxima da bateria de 6000 mAh, qual a intensidade média da corrente elétrica que essa 
bateria, saindo de 100% para 10% de seu armazenamento, fornece para o funcionamento de um celular que foi 
utilizado por 6 h? Considere, caso necessário, o valor da carga elementar igual a 1,6 10–19 C e 1 mAh = 3,6 C. 

A  1,0 A  

B  0,8 A  

C  1,2 A  

D  0,9 A  

E  0,6 A 

 

25.  Considere os três circuitos elétricos a seguir. 
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Marque o item incorreto, considerando que esses circuitos estão funcionando normalmente. 

A  Os resistores do circuito II estão associados em paralelo. 

B  No circuito I e III a tensão elétrica em cada resistor é menor que 1,5 V. 

C  Nos circuitos I e III, a intensidade da corrente elétrica que passa em cada resistor é igual à intensidade da corrente 
elétrica total produzida pela pilha. 

D  No circuito II a tensão elétrica de cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela pilha. 

E  No circuito I e III os resistores são associados da mesma forma como são associadas as lâmpadas de iluminação em 
uma residência. 

26.  Na figura a seguir é exibido um chuveiro elétrico; sobre o seu corpo são informadas algumas grandezas registradas 
quando ele está funcionando normalmente. Duas dessas grandezas foram estudadas no capítulo 8. 

 

No interior desse chuveiro 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 de um resistor, em ohm, cujas 
especificações são as mesmas desse chuveiro quando em funcionamento normal. 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA 

27.  Read the comic and answer the questions. 
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a)  Find in the comic above, three (3) COMPARATIVES with long adjectives: 

 

 

 

b)  Find in the comic above, a word with the suffix FUL: 

 

28.  Complete the sentences using the correct degrees of comparison. Then, mark the correct alternative.  

I. I speak English __________________________________ now than two years ago. (fluently) 

II. She greeted me __________________________________ as she greeted anyone else. (polite) 

III. That cookies are ____________________________________ snack here. (expensive) 

IV. In Chine, Badminton is ____________________________________________ checkers. (popular) 
 

A  more fluently / as polite / the most expensive / more popular than 

B  the fluently / more polite / most expensive than / more popular  

C  as fluently / the most polite / more expensive / most popular than 

D  more fluently / more polite / more expensive than / the more popular  

E  most fluently / as polite as / the most expensive / most popular  

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

29.  Relaciona las columnas teniendo en cuenta los PRONOMBRES OBJETO INDIRECTO. 

(A) A Pedro y a Carlos 

(B) A Marcos 

(C) A ti 

(D) A mí 

(E) A vosotros 

 te han dado el libro. 

 os invito a hacer un viaje. 

 le encantó conocer Buenos Aires. 

 me gustaría conocer más países de Europa. 

 les dieron un nuevo uniforme. 

 

A  A, B, D, E, C. 

B  C, E, B, D, A. 

C  E, D, B, C, A. 

D  C, E, D, B, A. 

E  C, A, B, D, E. 

30.  Completa las frases con los pronombres complemento indirecto  

I. En mi compleaños, Gustavo _____ regaló una linda batería de cocina. 

II. A Karinne_____ falta solo un sello para que logre completar su colección. 

III. Creo que Gil ya _____ debe haber contado lo que sucedió con vuestro perro. 

IV. No comprendo por qué ustedes van a la casa de Andressa. ¿Ella _____ pidió ayuda? 

 

A  Les, le, te, le 

B  Le, te, os, les 

C  Me, le, os, les. 

D  Me, le, te, le 

E  Me, te, os, les 

 

 


