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Senhores Pais, queridos Estudantes,

O Projeto “Aprendendo em casa pelas ondas do Rádio” tem como objetivo minimizar o 
distanciamento dos estudantes da Rede Municipal de Educação das atividades escolares em virtude da 
suspensão das aulas no período que perdurar o isolamento social, medida necessária no combate a expan-
são do coronavírus no Município de Parintins.

Esta APOSTILA não substitui o trabalho que o professor desenvolverá no seu retorno à sala de aula 
para as atividades presenciais, mas é uma forma de ajuda-lo a rever os conteúdos que foram ministra-
dos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no primeiro bimestre, bem como adquirir novas 
aprendizagens.

Como parte do Projeto você está recebendo esta APOSTILA elaborada por pedagogos e técnicos 
da SEMED com a colaboração dos professores das escolas da Rede Municipal de Educação. Este instru-
mento de aprendizagem o colocará em contato com Objetos do Conhecimento (conteúdos) através das 
atividades nele contidas podendo ampliar com os recursos dos Livros Didáticos que você tem em casa e 
outras fontes de pesquisa disponíveis.

As aulas correspondentes aos conteúdos programáticos cujas atividades estão contempladas nesta 
APOSTILA serão transmitidas em cadeia pelas Rádios da Cidade. Ouça as aulas, faça as suas anotações, 
transcreva em seu caderno e responda as atividades propostas conforme as orientações dos professores e a 
colaboração dos pais e familiares. No retorno, as atividades da APOSTILA serão revisadas pelos profes-
sores, com o objetivo de reforçar a aprendizagem.

Fique em casa!

Atenciosamente,
FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

Prefeito de Parintins
JOÃO RIBEIRO COSTA

Secretário Municipal de Educação
Equipe de Elaboração
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LÍNGUA  PORTUGUESA - 8º ANO

1 — Eu quero ter um casamento tradicional, papai. 
2 — Sim, minha filha. 
3 — Exatamente como você! 
4 — Ótimo. 
5 — Que música tocaram no casamento de vocês? 
6 — Não tenho certeza, mas acho que era Mendels-
sohn. Ou Mendelssohn é o da 
7 Marcha Fúnebre? Não, era Mendelssohn mesmo. 
8 — Mendelssohn, Mendelssohn... Acho que não 
conheço. Canta alguma coisa dele aí. 
9 — Ah, não posso, minha filha. Era o que o órgão 
tocava em todos os casamentos, 
10 no meu tempo. 
11 — O nosso não vai ter órgão, é claro. 
12 — Ah, não? 
13 — Não. Um amigo do Varum tem um sintetizador 
eletrônico e ele vai tocar na ce- 
14 rimônia. O Padre Tuco já deixou. Só que esse 
Mendelssohn, não sei, não... 
15 (...) 
16 — Claro. Quer dizer, tudo bem tradicional. 
17 — Isso. 

——————— wlw——————— 
18 — Eu sei que não é da minha conta. Afinal, eu 
sou só o pai da noiva. (...) Mas alguém 
19 pode me dizer por que chamam o nosso futuro 
genro de Varum? 
20 — Eu sabia... 
21 — O quê? 
22 — Que você já ia começar a implicar com ele. 
23 — Eu não estou implicando. Eu gosto dele. Eu até 
o beijaria na testa se ele algum 
24 dia tirasse aquele capacete de motoqueiro. 
25 — Eles nem casaram e você já está implicando. 
26 — Mas que implicância? É um ótimo rapaz. Tem 
uma boa cabeça. (...) 
27 — É um belo rapaz. 
28 — E eu não sei? (...) Mas por que Varum? 
29 — É o apelido e pronto. 
30 (...)

———————wlw——————— 
31 — Aí, xará! 
32 — Oi, Varum, como vai? A sua noiva está se 
arrumando. Ela já desce. Senta aí um 
33 pouquinho. Tira o capacete. 
34 — Essa noivinha... 
35 — Vocês vão ao cinema? 
36 — Ela não lhe disse? Nós vamos acampar. 
37 — Acampar? Só vocês dois? 
38 — É. Qual é o galho? 
39 — Não. É que... Sei lá. 
40 — Já sei o que você tá pensando, cara. Saquei. 
41 — É! Você sabe como é... 
42 — Saquei. Você está pensando que só nós dois, no 
meio do mato, pode pintar um lance. 
43 — No mínimo isso. Um lance. Até dois. 
44 — Mas qualé, xará. Não tem disso não. Está em 

falta. Oi, gatona! 
45 — Oi, Varum. O que é que você e papai estão 
conversando? 
46 — Não, o velho aí tá preocupado que nós dois, 
acampados sozinhos, pode pintar 
47 um lance. Eu já disse que não tem disso. 
48 — Oi, papai. Não tem perigo nenhum. Nem co-
bra. E qualquer coisa o Varum me 
49 defende. Eu Jane, ele Tarzan. 
50 (...) 
51 — Vamlá? 
52 — Mas... Vocês vão acampar de motocicleta? 
53 — De motoca, cara. Vá-rum, vá-rum.

———————wlw——————— 
54 (...) 
55 — Você estava dormindo? 
56 — É o que eu costumo fazer às três da manhã, 
todos os dias. Você não dormiu? 
57 — Ainda não. Sabe como é que ele chama ela? 
Gatona. Por um estranho processo 
58 de degeneração genética, eu sou pai de uma gato-
na. Varum e Gatona, a dupla dinâmica, 
59 está neste momento, sozinha, no meio do mato. 
60 (...) 
61 — Não tem perigo nenhum. O máximo que pode 
acontecer é entrar um sapo na tenda. 
62 (...) 
63 — Gatona. Minha própria filha... 
64 — Você também tinha um apelido pra mim, du-
rante nosso noivado. 
65 — Eu prefiro não ouvir. 
66 — Você me chamava de Formosura. Pensando 
bem, você também tinha um apelido. 
67 — Por favor. Reminiscências não. Comi faz pou-
co.

68 — Kid Gordini. Você não se lembra? Você e seu 
Gordini envenenado. 
69 (...) 
70 — Bom dia. 
71 — Bom dia. 
72 — Eu sou o pai da noiva. Da Maria Helena. 
73 — Maria Helena... Ah, a Gatona! 
74 — Essa. 
75 — Que prazer. Alguma dúvida sobre a cerimônia? 
76 (...) 
77 — Não, Padre Tuco. É que a Ga... a Maria Helena 
me disse que ela pretende entrar 
78 dançando na Igreja. O conjunto toca um rock e a 
noiva entra dançando, é isso? 
79 — É. Um rock suave. Não é rock pauleira. 
80 — Ah, não é rock pauleira. Sei. Bom, isto muda 
tudo. 
81 — Muitos jovens estão fazendo isto. A noiva 
entra dançando e na saída os dois saem 
82 dançando. O senhor sabe, a Igreja hoje está dife-
rente. É isto que está atraindo os jovens 
83 de volta à Igreja. Temos que evoluir com os tem-
pos. 
84 (...) 
85 — Padre Tuco, tem uma coisa. O pai da noiva 
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também tem que dançar? 
86 — Bom, isto depende do senhor. O senhor dança? 
87 (...) 
88 — Claro. 
89 — Não é rock pauleira. 
90 — Certo. Um roquezinho suave. Quem sabe um 
chá-chá-chá? Não. Esquece, esquece.

———————wlw——————— 
91 — Você está nervoso, papai? 
92 — Um pouco. E se a gente adiasse o casamento? 
Eu preciso de uma semana a mais 
93 de ensaio. Só uma semana. 
94 — Eu estou bonita? 
95 — Linda. Quando estiver pronta vai ficar uma 
beleza. 
96 — Mas estou pronta. 
97 — Você vai se casar assim? 
98 — Você não gosta? 
99 — É...diferente, né? Essa coroa de flores, os pés 
descalços...
100 — Não é um barato?

———————wlw——————— 
101 — Um brinde, xará! 
102 — Um brinde, Varum. 
103 (...) 
104 — O que é que você achou da minha beca, cara? 
105 — Sensacional. Nunca tinha visto um noivo de 
macacão vermelho, antes. Gostei. 
106 Confesso que quando entrei na igreja e vi você 
lá no altar, de capacete... 
107 — Vacilou. 
108 — Vacilei. Mas aí vi que o Padre Tuco estava de 
boné e pensei, tudo bem. Temos 
109 que evoluir com os tempos. E ataquei meu rock 
suave.

(Veríssimo, Luís Fernando. O gigolô das palavras. Porto 

Alegre, L&PM, 1982.)

01. De acordo com a leitura, podemos afirmar que o 
texto “O casamento”

a) narra as situações que ocorrem apenas 
durante o namoro de Gatona e Varum.

b) descreve os fatos que ocorrem apenas 
durante a cerimônia de casamento de Ga-
tona e Varum.

c) narra a reação do pai da noiva diante 
de várias situações, durante o noivado e a 
cerimônia do casamento.

d) descreve as reações de espanto dos 
noivos diante das situações de conflito de 
gerações.

02. Leia:
“— É. Qual é o galho?”  (L. 38)

O termo destacado pode ser substituído de acordo com 
o texto por:

a) problema. 
b) lugar. 

c) acampamento. 
d) compromisso.

03. Leia:
“— Eu quero ter um casamento tradicional, 
papai.” (L. 1) 
(...) 
“— Estou bonita? 
— Linda. Quando estiver pronta vai ficar 
uma beleza. 
— Mas estou pronta. 
— Você vai casar assim? 
— Você não gosta?
— É... diferente, né? Essa coroa de flores, 
os pés descalços...” (L. 94-99)

De acordo com o texto, ocorre:

a) uma contradição entre a compreensão do 
pai sobre o que é “tradicional” e o que é “ser 
tradicional” para a noiva.

b) uma coerência entre o desejo da noiva e a 
realização da cerimônia.

c) um conflito entre o estilo tradicional e o mo-
derno na visão do padre.

d) uma contradição entre o desejo da noiva e a 
vontade de seu pai.

04. O autor, Luís Fernando Veríssimo, usa no texto os 
travessões para indicar:

a) o diálogo entre os personagens.
b) a fala do narrador personagem.
c) o diálogo entre o narrador e os personagens.
d) a fala do narrador observador.

05. Leia:
“(...) quando entrei na igreja e vi você lá no 
altar, de capacete... 
— Vacilou. 
— Vacilei.” (L. 106-108)

O termo destacado pode ser substituído de acordo 
com o texto por:

a) tremeu. 
b) esfriou. 

c) hesitou. 
d) falhou.
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06. Leia:

“— Eu sei que não é da minha conta. Afinal, 
eu sou só o pai da noiva.
Mas alguém pode me dizer por que chamam 
o nosso futuro genro de Varum?”
(L. 18)

De acordo com o texto, o apelido, que tanto agu-
çava a curiosidade do sogro, era devido ao:

a) fato de ser a moto o meio de transporte 
dos noivos.

b) hábito de Varum usar sempre capacete.

c) fato de Varum ser jovem.

d) ronco do motor da motocicleta de Varum.

07. Leia:

“— Vocês vão ao cinema?
— Ela não lhe disse? Nós vamos acampar. 
— Acampar! Só vocês dois? 
— É. Qual é o galho?
Já sei o que você está pensando, cara. Sa-
quei. 
— É. Você sabe como é... 
— Saquei. Você está pensando que só nós 
dois, no meio do mato, pode pintar 
um lance. 
— No mínimo isso. Um lance. Até dois. 
— Mas qualé, xará. Não tem disso não. 
Está em falta...” (L. 35-44)

O travessão usado, no trecho sublinhado, indica a fala 
do(a):

a) noiva. 
b) pai da noiva. 

c) mãe da noiva. 
d) noivo.

08. Leia:

“Temos que evoluir com os tempos.” (L. 83)

De acordo com a leitura do texto, a modernização da 
Igreja ocorreu devido à:

a) modernização de todas as cerimônias re-
ligiosas.
b) influência da Igreja na vida dos jovens.
c) mudança de comportamento dos jovens.
d) necessidade de reformar os prédios das 
igrejas. 

A profecia
1 Caraíbas têm cabeça oca. Deviam ter aprendido mui-
tas lições com o povo filho da

2  terra e não souberam enxergar, nem ouvir, nem sen-
tir. E sofrerão por isso.

3  Dia virá em que ficarão com sede, muita sede, e não 
terão água pra beber: os rios

4  e lagoas e valos e regatos e até a água da chuva esta-
rão sujos e pobres. E chorarão. E

5  continuarão com sede porque a água do choro é sal-
gada e amarga...

6  O tempo da fome também virá. E a terra estará seca, 
o chão duro. As sementes do

7  milho e a mandioca não mais nascerão verdes, ali-
mentando a esperança de quarups ao

8  redor do fogo com muita comida e bebida. A caça e 
peixe também terão fugido ou

9  morrido. E a fome apertará o estômago do caraíba e 
ele não poderá comer nem sua

10  riqueza, nem sua terra nua e estéril.

11  Os dias serão sempre mais quentes. E quando o ca-
raíba procurar uma sombra como

12  abrigo, descobrirá que a terra não tem mais árvores.

13  As noites serão escuras e frias. Sem lua, sem estre-
las. E sem fogueiras quentes.

14  E o caraíba, o homem branco, chorará. E quando 
acordar de sua imensa estupidez

15  será tarde, muito tarde.

16  Eu, Tamãi, o velho pajé, falei.

(ZOTZ, Werner. Apenas um curumim. Rio de Janeiro: Nórdica, 1982.)

09. De acordo com o texto “A profecia”, podemos 
afirmar que:

a) a destruição causada pelo caraíba levará à 
extinção da vida na terra.
b) as consequências das ações dos caraíbas 
prejudicam somente o povo filho da terra.
c) os caraíbas não passarão fome, porque 
têm meios de suprir a falta de alimento.
d) os caraíbas têm meios para sanar as con-
sequências de suas ações.

10. Leia o trecho, retirado do texto:

“E o caraíba, o homem branco, chorará.” (L. 14)

A expressão sublinhada está entre vírgulas para:
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a) justificar as ações dos caraíbas.
b) destacar quem chorará.
c) indicar a fala do pajé.
d) explicar quem é o caraíba.

11. Leia:

“Caraíbas têm cabeça oca. Deviam ter apren-
dido muitas lições com o povo filho da terra e 
não souberam enxergar, nem ouvir, nem sen-
tir. E sofrerão por isso.” (L. 1-2)

O trecho sublinhado permite concluir que:

a) os caraíbas não aprenderam com o povo 
filho da terra as lições que deviam ter sido 
aprendidas.

b) o povo filho da terra não quis transmitir 
suas lições de vida aos caraíbas.

c) os caraíbas aprenderam tudo que o povo 
filho da terra lhes transmitiu.

d) o povo filho da terra ensinou várias lições 
aos caraíbas.

12. Leia:
“Caraíbas têm cabeça oca.” (L. 1)

Com base na leitura do texto, “cabeça oca” quer dizer:

a) sem flexibilidade. 
b) sem conhecimento. 

c) sem medo. 
a) sem responsabilidade.

13. Leia o trecho:

“E sofrerão por isso.” (L. 2)

A expressão sublinhada refere-se ao fato de:

a) o povo filho da terra não ter mais condições 
de plantar milho e mandioca.

b) o povo filho da terra não ter mais como 
pescar e caçar.

c) os caraíbas não terem mais água para beber.

d) os caraíbas não terem aprendido as lições 
com o povo filho da terra.

14. Com base na leitura, é possível afirmar que o tex-
to “A profecia”:

a) informa os vários hábitos de sobrevivên-
cia dos caraíbas.

b) narra a história da convivência serena 
entre os caraíbas e o povo filho da terra.

c) expõe a opinião do pajé, Tamãi, sobre as 
consequências da ação do homem branco.

d) descreve como o povo filho da terra reali-
za o quarup ao redor do fogo.

15. No texto, “A profecia”, a previsão dos fatos foi 
feita:

a) pelos caraíbas.
b) pelo velho pajé.
c) por todos – índios e brancos.
d) pelo autor Werner Zotz.

16. O termo “caraíba” é usado:

a) pelos índios para repudiar as ações dos 
homens brancos.

b) pelos homens brancos ao se referirem aos 
índios.

c) pelo pajé ao se referir aos homens bran-
cos.

d) pelo pajé ao se referir às ações dos ho-
mens brancos.

O futebol é uma escola

1  Principalmente para as crianças e os jovens, 
o futebol é uma verdadeira escola: aí 
2  eles desenvolvem um jogo coletivo de equi-
pe, e que exige cooperação. O futebol começa 
3  no zero a zero e todos devem obedecer às 
mesmas regras. É uma situação de igualdade. 
4 E depois, todos dependem de todos, porque 
não adianta o artilheiro ser de primeira 
5  quando o goleiro é de quinta categoria, por 
exemplo. 
6  É por esse aspecto que o futebol é uma esco-
la. Porque jogar mesmo não se aprende 
7  na escola. Podem se aprender regras, táticas, 
esquemas de jogo. Mas ginga, criatividade 
8  e drible são coisas que ninguém ensina. 
Treinam-se e desenvolvem-se jogando. 
9  Nós estamos assistindo ao declínio do fute-
bol de várzea, ou dos campos de peladas. 
10 A ocupação desordenada das nossas cidades 
não respeita a necessidade de espaços 
11  onde as crianças possam jogar e treinar fute-
bol. Isso também está prejudicando a formação 
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12 de craques para o nosso esporte número um. 
Mas todos estamos torcendo para que 
13 esses problemas sejam superados. E aí va-
mos nos alegrar novamente com as vitórias da 
14 seleção e com o gol que – puxa vida – é, 
afinal de contas, a grande festa e a grande 
15 arte do nosso futebol!

(FERREIRA, Maurício Murad. In Ciência Hoje 

das Crianças. no 20, fev/mar, 1991.)

17. Leia o trecho:
“O futebol começa no zero a zero e todos 
devem obedecer às mesmas regras.É uma 

situação de igualdade.” (L. 2-3)

A expressão destacada refere-se:

a) às escolas de futebol e ao nível de treinamen-
to dos jogadores.

b) à dependência mútua entre os jogadores.

c) à igualdade inicial do placar e obediência às 
mesmas regras.

d) à necessidade de cada equipe jogar com gar-
ra, obedecendo às mesmas regras.

18. O texto que você acabou de ler tem como objetivo:

a) destacar a importância do futebol na forma-
ção das crianças e jovens.

b) apontar as qualidades e os defeitos das es-
colas de futebol.

c) discutir as dificuldades enfrentadas pelas 
crianças com a falta de espaço para jogar e 
treinar futebol.

d) informar que o futebol é o esporte número 
um do nosso país.

19. Leia:
“É por esse aspecto que o futebol é uma 
escola. Porque jogar mesmo não se aprende 
na escola. Podem se aprender regras, táticas, 
esquemas de jogo Mas ginga, criatividade e 
drible são coisas que ninguém ensina. Trei-
nam-se e desenvolvem-se jogando” (L. 6-8)

A expressão sublinhada esclarece que:

a) futebol não é só técnica, é ginga, criativi-
dade, drible.
b) futebol é técnica e regras.
c) futebol se aprende na escola.
d) futebol exige individualidade e disciplina.

20. Leia o período:

“Principalmente para as crianças e os jo-
vens, o futebol é uma verdadeira escola: aí 
eles desenvolvem um jogo coletivo de equi-
pe, e que exige cooperação.” (L. 1-2)

Os dois pontos são usados aí para

a) indicar uma enumeração. 
b) introduzir uma explicação. 
c) introduzir a fala do autor. 
d) indicar uma citação

21. Leia:

“Mas todos estamos torcendo para que es-
ses problemas sejam superados.” (L. 12-13)

A expressão sublinhada refere-se:

a) à falta de uma boa formação técnica no 
futebol e à falta de novos de craques.

b) ao declínio do futebol de várzea, ou dos 
campos de pelada e à falta de craques.

c) ao declínio do futebol de várzea, ou dos 
campos de pelada, e à falta de espaço para 
as crianças jogarem e treinarem futebol.

d) à falta dos campos adequados para as 
crianças treinarem e jogarem futebol e à fal-
ta de uma boa formação técnica.

22.  Leia:
“Porque jogar mesmo não se aprende na es-
cola. Podem se aprender regras, táticas, es-
quemas de jogo. Mas ginga, criatividade e 
drible são coisas que ninguém ensina. Trei-
nam-se e desenvolvem-se jogando.” (L. 6-8)

Segundo o autor, o verdadeiro futebol é aquele que:

a) se aprende jogando. 
b) ensinam nas escolas de futebol. 
c) apenas segue as regras táticas. 
d) é jogado nas quadras esportivas.

23. De acordo com o texto lido, a grande festa e a 
grande arte do futebol (L. 14-15)

a) é a ginga dos nossos jogadores. 
b) são os dribles dos nossos jogadores. 
c) é a criatividade dos nossos jogadores. 
d) são as vitórias da seleção e o gol.
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24. Leia:

“Treinam-se e desenvolvem-se jogando.” 
(L. 8)

O trecho destacado do texto refere-se:

a) às regras, táticas de jogo. 
b) aos esquemas de jogo. 
c) à ginga, à criatividade e ao drible. 
d) às jogadas em equipe.

25. Leia:

“É por esse aspecto que o futebol é uma 
escola.” (L. 6)

De acordo com o texto, o termo destacado refere-se:

a) à formação técnica dos jogadores e às jo-
gadas coletivas.

b) ao nível do treinamento dos jogadores e à 
igualdade de placar.

c) à formação escolar dos jogadores e ao 
condicionamento físico.

d) ao fato de os jogadores aprenderem a jo-
gar em equipe, o que exige cooperação.

Diga não ao trabalho infantil 
Os números pelo mundo

1  A Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) apresentou um 
2  relatório com os números de crianças e 
adolescentes que trabalham e não 
3  estudam. 
4  Esse documento virou um alerta para o 
mundo. Afinal, ele denuncia 
5  que mais de 10 milhões de crianças e 
adolescentes, entre 07 e 18 anos, 
6  trabalham hoje como empregadas domés-
ticas, em todo o planeta. Só no 
7  Brasil, são 559 mil meninas nessa situa-
ção. 
8  Ainda pior é o número de crianças que 

trabalham em várias outras 
9  atividades: são mais de 200 milhões, no 
mundo inteiro. 
10  Os países se preocupam com esse pro-
blema, e vários deles assinaram 
11  o termo de compromisso da Convenção 
dos Direitos da Criança. 
12  Esse documento reconhece como obriga-
ção dos governos garantir a 
13  educação, o atendimento de saúde, a ali-
mentação, a proteção e o lazer 
14  para crianças e adolescentes.

(http://www.plenarinho.gov.br/camara/Reportagens_publicadas/
diga-nao-ao-trabalho-infantil, adaptado.)

26. O objetivo do texto “Diga não ao trabalho in-
fantil – os números pelo mundo” é:

a) apresentar informações sobre trabalho in-
fantil que constam em um relatório preparado 
pela Organização Internacional do Trabalho.

b) apresentar aos governos instruções sobre 
como combater o trabalho infantil.

c) descrever as diversas formas de exploração 
infantil.

d) detalhar o termo de compromisso da Con-
venção dos Direitos da Criança assinado pe-
los países.

27. De acordo com o texto, o relatório apresentado 
pela Organização Internacional do Trabalho traz nú-
meros que mostram:

a) exclusivamente quantas crianças em idade 
escolar estão fora da escola.

b) especificamente o quantitativo de crianças 
atuando em trabalho doméstico.

c) apenas quantas meninas trabalham como 
domésticas no Brasil.

d) quantas crianças e adolescentes, no mundo 
inteiro, trabalham e não estudam.

28. Leia o trecho:

“Esse documento virou um alerta para o 
mundo” (L.4)
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O relatório da OIT virou um alerta para o mundo por-
que:

a) conclui que faltam escolas para crianças e 
adolescentes no mundo inteiro.
b) acusa a falta de interesse de todos os go-
vernos em relação ao trabalho infantil.

c) denuncia a existência de um elevado nú-
mero de crianças e adolescentes que são ví-
timas do trabalho infantil no mundo inteiro.

d) denuncia que nenhum país está cumprindo 
com a obrigação de garantir educação, aten-
dimento de saúde, alimentação, proteção e 
lazer para crianças e adolescentes.

29. Com base na leitura e considerando o título e o 
subtítulo, pode-se concluir que a OIT, para elaborar 
seu relatório, levou em conta os números referentes ao 
exercício do trabalho infantil:

a) apenas nos países subdesenvolvidos. 
b) apenas nos países economicamente desen-
volvidos. 
c) apenas no Brasil. 
d) em todos os países do mundo.

30. Leia os trechos a seguir:

“Esse documento virou um alerta para o 
mundo” (L.4)
“Esse documento reconhece como obrigação 
dos governos garantir a educação, o atendi-
mento de saúde, a alimentação, a proteção e o 
lazer para crianças e adolescentes” (L. 12-14)

Os trechos sublinhados fazem referência:

a) ao relatório da OIT sobre os números de 
crianças e adolescentes que trabalham e não 
estudam.

b) ao termo de compromisso da Convenção 
dos Direitos da Criança.

c) ao relatório da OIT e ao termo de compro-
misso da Convenção dos Direitos da Criança, 
respectivamente.

d) ao relatório que denuncia a situação das 
meninas que realizam trabalho doméstico no 
Brasil.

1. Escreva os números abaixo como potências de base 
10:

a) 1=

b) 10=

c) 100=

d) 1000=

e) 10000=

f) 100000=

g) 1000000=

h) 0,1=

i) 0,01=

j) 0,0001=

g)0,00001=

2. Assinale a alternativa que indica o resultado de dez 
elevado a oitava potência.

a) 80

b) 100000000

c) 0,00000008

d) 800000000

e) 0,00000001

3. Calcule os produtos abaixo:

a) 1,2 . 103 =

b) 3,2 . 10- 3 =

c) 2 . 105 =

d)2,71 . 10- 4 =  

4. Escrevendo-se 3,4 x 105, por extenso, obtém-se:

a) três bilhões e quatrocentos milhões

b) trinta e quatro mil

c) trezentos e quarenta mil

d) três mil e quatrocentos

e) três milhões e quatrocentos mil

MATEMÁTICA - 8º ANO

Notação científica, 
que serve para abre-
viar a escrita de nú-
meros com muitos 

algarismos.
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5. Escrevendo-se 0,000000083, em notação científica, 
obtém-se:

a) 8,3 x 108

b) 8,3 x 10-8

c) 83 x 108

d) 8,3 x 109

e) 83 x 10-8

6. O número 9 700 000 000 000, escrito em notação 
científica, é:

a) 97 x 1011

b) 9,7 x 10-12

c) 0,97 x 10-13

d) 9,7 x 1012

e) 0,97 x 1013

7.  Observe a informação acima e assinale a alternativa 
que indica a notação científica do número.

a) 7,349 x 10-22

b) 7,349 x 1022

c) 7349x 1019

d) 734,9 x 1020

e) 73,49 x 1021

8. Em 8² = 64, responda às seguintes perguntas: 

a) Qual é a base?  

b) Qual é o expoente?  

c) Qual é a potência?

 

Exemplo: 3 – 2

O inverso de 3 é 1/3. Logo, 
para calcular 3 – 2, faremos:

Exemplo: (3/4)
 – 3

O inverso de 3/4 é 4/3. 
Então (3/4)

– 3 será dado da 
seguinte forma:

Exemplo: (– 2/3)
– 4

O inverso de – 2/3 é –3/2. 
Calculando (–2/3)

–4, te-
remos:

10. Calcule o valor de:

a)72 =

b) 90 =

c) -106 =

d) (-10)6=

e) (-3)2 =

f) (-3)3=

g) (-3)4=

h) (- 0,3)4 =

i) (- 3/2)2 =

j) (- 3/4)3 =

k) (1,9)2 =

l) (20) -1 =

m) (-6) -1 =

n) 11-2 =

o) 2-6 =

p) (2/3) - 3 =

q) (1/3) -  4 =

r) (4/3) – 2 =

11.  A expressão (1/2)  -3 + (1/2) – 5 é igual:

a) (1/2)-8

b) 40

c) 1/40

d) – 40

12. Qual dos resultados a seguir é solução da potência 
10– 6?

a) 0,01

b) 0,001

TA massa da Lua é de aproximadamente 
72 490 000 000 000 000 000 000 Kg

Expoentes negativo

Quando um expoente é negativo, seu 
sinal poderá ser invertido desde que, 
para isso, a base da potência também 
seja invertida.
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c) 0,0001

d) 0,00001

e) 0,000001 =

13.  ( 36 . 3-2 ) : 34 é igual a:

a) 0 
b) 1 
c) 3-3 
d) 3-8

14. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 
bilhões de bactérias, somente em seu trato digestivo. 
Esse número de bactérias pode ser escrito como

a) 109 
b) 1010 
c) 1011 
d) 1012 
e) 1013

15. A Agência Espacial Norte Americana (NASA) in-
formou que o asteroide YU 55 cruzou o espaço entre 
a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilus-
tração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua 
trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita 
pela Lua em torno da Terra. Na figura, está indicada a 
proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a 
menor distância que ele passou da superfície terrestre.

Com base nessas informações, a menor distância que o 
asteroide YU 55 passou da superfície da Terra é igual 
a:

a) 3,25.102 km 
b) 3,25.103 km 
c) 3,25. 104 km 
d) 3,25. 105 km 
e) 3,25 . 106 km

Asteroide YU 55 
Tamanho: 400m de 

diâmetro, equivalen-
te ao tamanho de um 

porta-aviões

8 de novembro 
às 21h28min 
(horário de 
Brasília)

Passagem: 

Lua

Terra

O asteroide se aproximará 
o suficiente para que cien-
tistas possam observar deta-
lhes de sua superfície

Asteroide YU 55

Proximida-
de da Terra 
325mil km
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