
 

 

 
 

SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS PARA 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

PROGRAMA PARA O 8º ANO / 2022  

LÍNGUA PORTUGUESA   

 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 

PRODUÇÃO DE 

TEXTOS 

 
Construção da 
textualidade. 
Relação entre textos 

(BNCC – EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, que utilizem cenários e 
personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura 
narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, 
tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de 
fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de 
se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto. 

 

 

 

COMPREENSÃO 

EM LEITURA 

 

 
 
 
 
 
 
Estratégia de Leitura 
 

(BNCC - EF69LP44)  Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e 
de diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses 
textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades 
e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua 
produção. 
(BNCC – EF15LP03) – Localizar informações explícitas em textos. 
(BNCC – EF67LP08) – Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de 
imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens, definição de 
figura / fundo, ângulo, profundidade e foco, cores / tonalidades, relação com o 
escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição), etc., em 
notícias, reportagens, fotorreportagens, foto-denúncias. memes, gifs, 
campanha publicitária e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na 
Internet, etc. 

 
 
 
 
ANÁLISE 
LINGUÍSTICA / 
SEMIÓTICA 

 

 
 

Variação linguística 
 

(BNCC - EF69LP55)  Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de 
norma-padrão e o de preconceito linguístico. 
(BNCC – EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da 
norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. 
 

         Fono-ortografia (BNCC – EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo 
as convenções da língua escrita. 

 
 

Léxico/morfologia 
 

(BNCC - HD19LP52) (Conhecer as classes de palavras abertas (advérbios, 
locuções adverbiais e suas classificações) e fechadas (preposições e suas 
classificações) 
(BNCC - EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos 
de sentido de modificadores do verbo (advérbios e expressões adverbiais), 
usando-os para enriquecer seus próprios textos. 
(BNCC - EF08LP18)  Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de 
estratégias das preposições e suas classificações. 
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MATEMÁTICA  

 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETO DO 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

NÚMEROS 

Números inteiros: 
operações e aplicações. 

 (BNCC–EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
operações com números inteiros.  

Números racionais: 
operações e aplicações. 

 

(BNCC–EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

as operações com números racionais. 

Múltiplos e divisores de 
um número natural e 
inteiros. (Ênfase em 

problemas de aplicação 
de MMC e MDC). 

 

(BNCC–EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números 

naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo 

incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio 

de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. 

Cálculo de porcentagens 
e de acréscimos e 

decréscimos simples. 

(BNCC–EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos 

simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 

calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. 

TRATAMENTO 
DA 

INFORMAÇÃO 

Ler e interpretar 
situações-problema 

envolvendo tabelas e 
gráficos 

 

(BNCC–EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados 

em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 

quando é possível ou conveniente sua utilização. 

 

 

ÁLGEBRA 

 
Expressões algébricas 
Equações polinomiais 

do 1º grau 

 

(BNCC–EF07MA13) Compreender a ideia de variável, 

representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre 

duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.  

 (BNCC–EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para 

expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. 

(BNCC–EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam 

ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis 

à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade. 

 
GEOMETRIA 

Triângulos: construção, 
condição de existência 
e soma das medidas 
dos ângulos internos. 

(BNCC – EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e 

compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo 

quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas 

dos ângulos internos de um triângulo é 180°. 

 


