
EMEF” ITAPUTANGA
8º ano  1º  Coletânea de Avaliação Trimestral - CAPs

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____

Orientações:  Caro(a) aluno(a),

Você está recebendo uma avaliação e uma Folha de Respostas. 
Comece escrevendo seu nome Completo e turma. 
Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno. 
Cada questão tem uma única resposta correta. 
Faça um X na opção que você escolher como certa. 
Procure não deixar questão sem resposta. 
Transcreva suas respostas para a Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta, e en-
caminhe foto do cartão resposta para seu professor.

Leia e responda as questões. (0,5 pontos para cada questão)

Leia o texto abaixo 
A menina que desenhava

   Em uma cidadezinha do interior, vivia uma menina chamada Isabela, morava com seus pais e seu 
irmãozinho. Ela adorava desenhar. Vivia desenhando.
  Sua cidade era muito bonita, tinha um parque cheio de árvores, pássaros e um lago com muitos 
peixinhos coloridos. Isabela adorava a natureza que havia em sua volta. 
  O céu de lá era de um azul tão azul, mas tão azul, que contrastava com aquelas nuvens tão 
branquiiiinhas.
   E o ar? O ar dava gosto de respirar de tão puro. Mas, à medida que Isabela crescia, sua cidade 
também crescia. 
   Mas tinha um problema. A cidade dela crescia desordenadamente. [...]
   De repente as árvores foram desaparecendo e, em seus lugares, foram surgindo prédios, foram 
surgindo fábricas, lojas e outras coisas mais.
  Então, Isa começou a ficar muito preocupada, pois aquelas cores que ela tanto gostava, o verde das 
árvores, o azul do céu, o vermelho das flores, aos poucos foram desaparecendo. Foi aí que ela teve a 
grande ideia; antes que todas aquelas cores deixassem de existir, ela foi desenhando e pintando, quer 
era pra não esquecer nunca mais de como era toda aquela natureza que um dia existiu ali.
Ela começou pelo parque. Fez então um desenho lindo, com todas aquelas árvores bem verdinhas. Foi
ótimo, pois, no outro dia, destruíram o parque para fazer um shopping no lugar.
        Então, então ela fez um desenho daquele céu azul, com aquelas nuvens branquinhas. Foi bem na
hora, pois no outro dia inauguraram uma fábrica que soltava uma fumaça terrível e a cidade não viu mais
aquele céu azul.
        Depois Isabela resolveu desenhar o lago com os peixinhos. E sabe que no outro dia resolveram
despejar o esgoto da cidade justamente neste lago? Ainda em que tinha um riozinho que ligava esse lago
ao mar e foi por aí que vários peixinhos fugiram, inclusive “Biu”, o peixe-boi que morava lá. Infelizmente
os que não conseguiram fugir acabaram morrendo.
        A menina começou a prestar atenção nas pessoas que moravam na cidade e observou que elas não
tinham mais aquela alegria de antes, viviam preocupadas, sempre com pressa, e até meio cinzentas.
Nem tempo para contar ou ouvir estórias elas tinham mais, coitadas.
sabela sabia que as pessoas estavam daquele jeito porque não tinham mais aquelas cores em suas
vidas, foi aí que ela teve outra grande ideia; para que as pessoas pudessem lembrar de como era bonita
sua cidade, ela ampliou e espalhou seus desenhos para que todos vissem.
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        Naquele  dia  aconteceu  uma  coisa  extraordinária;  as  pessoas  realmente  pararam  para  ver  os
desenhos, a fábrica parou, os carros pararam, e todos ficaram super emocionados relembrando de como
eram felizes vivendo com toda aquela natureza por perto.
        Aconteceu então, que as pessoas perceberam que tinham de fazer alguma coisa para trazerem as
cores de volta.
        Decidiram que iriam replantar as árvores, organizar as fábricas para que elas não poluíssem o meio
ambiente, resolver de outra forma o problema do esgoto para que os peixinhos voltassem. Decidiram
então tomar todas as providências para que a natureza não fosse outra vez tão esquecida.
Tudo isso foi feito e aquela cidade voltou a sorrir.
        Sabe o melhor? Isabela,  a menina que desenhava,  entrou para a história daquela cidade,  pois
fizeram uma estátua para ela no meio da nova praça, cheia de árvores e pássaros.

HAZIN, Márcia
Questão 1- 
O final desse texto ocorre quando a menina:
a) começa a ficar muito preocupada com a sua cidade.
b) desenha um parque cheio de árvores. 
c) entra para a história da sua cidade. 
d) percebe que a cidade crescia desordenadamente.

Questão 2-
 Releia este trecho “Sua cidade era muito bonita, tinha um parque cheio de árvores, pássaros e um lago 
com muitos peixinhos coloridos. Isabela adorava a natureza que havia em sua volta. As palavras 
destacadas classificam-se em:
a) adverbio
b) substantivo

c) adjetivo
d) verbo

Questão 3- 
Leia novamente o texto “A menina que desenhava” para responder às questões abaixo. Nesse texto, no 
trecho “... que um dia existiu ali.   A palavra destacada dá ideia de:
a) dúvida. 
b) lugar.

c) modo.
d) tempo

Questão 4-
 nesse texto, na palavra “branquiiiinhas” a repetição da palavra “i” foi usada para 
a) demonstrar tamanho.
b) marcar quantidade. 

c) reforçar coloração. 
d) sugerir admiração.

Observe a imagem e responda a
 Questão 5.

Questão 5- Esse texto faz uma crítica:

a) à contaminação da água. 
b) à higiene inadequada do corpo. 
c) ao desperdício de água. 
d) ao uso excessivo de sabonete

Leia o texto abaixo
Dançar melhora a qualidade de vida ao revigorar a saúde do corpo e da mente

     [...] As festas juninas e julinas embaladas ao som de forró e sertanejo, com animadas quadrilhas, são 
ideais para prática de exercícios físicos sem restrições. Eles tonificam os músculos e ajudam a perder 
calorias de forma bem prazerosa: a dança. 

8° ANO – EMEF ITAPUTANGA– ANO: 2021 –  2



     Dançar faz bem para a saúde do corpo e da mente. Ela melhora a elasticidade, a flexibilidade, a força 
muscular e promove a qualidade de vida. “A dança beneficia o sistema cardiorrespiratório e o equilíbrio. 
[...]”, explica o professor de dança de salão do programa Geração Saúde do Ministério da Saúde, Luciano
Barbosa. [...] 
     E ninguém dança de cara fechada. Por ser um exercício físico, ela libera a endorfina, hormônio 
relacionado ao prazer. Luciano conta que muitos alunos se livraram do estresse e da depressão através 
da atividade. [...]

CONTE, Fabiana
Questão 6- A informação principal desse texto está no trecho: 
a) “Eles tonificam os músculos...”. 
b) “Dançar faz bem para a saúde do corpo e da mente.”
c) “E ninguém dança de cara fechada”
d) “Luciano conta que muitos alunos se livraram do estresse...”

Questão 7- Esse texto tem a finalidade de 
a) dar uma informação. 
b) divulgar uma pesquisa. 

c) ensinar uma tarefa. 
d) narrar uma história.

Questão 8-  Determine a solução respectivamente das seguintes potencias: 7² ; 4² ; 2⁵; 8¹ 
A) 49;16;32;8
B) 20;49;8;32
C) 32;8;49;20
D)22;15;22;30 

Questão 9-  Calcule as potencias, respectivamente 14²;12²;11³;22¹; 18²
A) 196; 144; 1.331; 21; 324
B) 220; 349; 238; 321
C) 232; 118; 149; 120
D)223; 135; 223; 3330 

Questão10-  qual a solução da seguinte potenciação:
(3/2)² ; (1/2)⁴ ; (1/3)³ 

A) 9/4; 1/16; 1/27
B) 10/4; 1/16; 1/27
C) 22/4; 1/16; 1/27
D) 14/4; 1/16; 1/27

Questão11- Calcule as seguintes potencias de potencias :
 (2⁷ )² ;  (3⁹)⁴ ;  (8⁵) ³ ; (6⁵)³ ;  (7⁶)2 

A) 2¹4 ; 3³6 ;  8¹5 ;   6¹5 ;   7¹2   
B) 220; 349; 238; 321
C) 2¹3 ; 3³6 ;  8¹5 ;   6¹5 ;   72   
D) 3³6 ;  8¹5 ;   6¹5 ;   7¹2   

Questão 12-  marque a alternativa correta:
a) (-3)²  b) 3²  c) (-2)³  d) 5² . 3⁴  = 

A) 9; 9; -8; 2.025
B) 220; 349; 238
C) 22; 18; 49; 20
D)23; 13; 23; 30 
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Questão 13-  marque a alternativa correta:
a) (-4)²  b) 4²  c) (-6)³  d) 3² . 2²  = 

A) 16; 16; -216;36 
B) 258; 269; 220
C) 20; 15; 16; 36
D)28; 09; 14; 99

Questão 14-  marque a alternativa correta:
a) (-2)²  b) 2²  c) (-4)³  d) 2² . 2²  = 
A) 4; 4; -64; 16
B) 22; 49; 38
C) 15; 84 29; 30
D)33; 53; 84; 65 

Questão 15-  A energia solar é a mais importante para os seres humanos e todos os outros seres vivos.
A vida em nosso planeta depende do sol, por quê?
a) a energia do sol é aproveitada na fotossíntese realizada pelas plantas.
b) a energia do sol somente interfere na temperatura do planeta.
c) a energia do sol não interfere no ciclo da água.
d) a energia do sol não pode ser aproveitada para a produção de energia elétrica

Questão16- - Uma fonte de energia é de onde uma energia surge. Atualmente, o ser humano explora di-
ferentes fontes de energia, como o sol, o vento e a água. As energias produzidas pelo sol e pelo vento
são chamadas:
a) energia nuclear e energia eólica.
b) energia hidroelétrica e energia atômica.
c) energia solar e energia eólica.
d) energia eólica e energia hidroelétrica

Questão 17- - Marque a alternativa que indica as fontes de energia renováveis:
a) Nuclear, solar, eólica, da água, da biomassa;
b) Solar, eólica, das marés, da água, da biomassa;
c) Dos combustíveis fósseis, da água, solar, eólica, das marés;
d) Solar, da biomassa, eólica, dos combustíveis fósseis, nuclear;

Questão18-  Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminui-
ção dos gases causadores do aquecimento global?

a) Óleo diesel.       b) Gasolina.         c) Carvão mineral.     d) Vento.

Questão19- O Iluminismo que atingiu seu maior esplendor na França, no século XVIII, tendo por  
representantes Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. Uma das suas características foi a seguinte:
a) Defender os ensinamentos das Igrejas Católica e Protestante.
b) Ensinar que o homem não é livre, mas marcado pelo determinismo geográfico.
c) Combater o absolutismo real e pregar o liberalismo político. 
d) Pregar a censura para os espetáculos de circo e de teatro.

 Questão 20-  Assinale a alternativa que apresenta um princípio filosófico do Século das Luzes.
a) Crença na razão como fonte para a crítica social e política.
b) Defesa do ideal monárquico para a garantia da unidade política.
c) Ideia do Direito Divino dos Reis para legitimar o Absolutismo.
d) Ideia de indivisibilidade do Estado em poderes independentes.
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Questão21- O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial, no século XVIII, 
caracterizou-se pela:
a) implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas.
b) realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho.
c) mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra.
d) facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso.

Questão 22- Leia com atenção a notícia que se segue:

França pagará 750 euros mensais por terceiro filho
O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros (cerca de R$ 2.050,00) por mês durante um ano a
famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro ministro do país, Dominique Ville-
pin.

Folha de S. Paulo, 23/09/2005. Folha mundo, p. A-16.
A medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada:
a) à política anti-imigração (xenófoba) e de purificação racial adotada pela França nas últimas décadas.
b) às elevadas taxas de natalidade verificadas no país e em toda a Europa.
c) à sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que um número cada vez menor de jovens 
precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados.
d) à aproximação do governo francês com as ideias da Igreja Católica, que proíbe o uso de métodos con-
traceptivos não naturais.

Questão 23-  O capitalismo, ao longo do tempo, atravessou diversas fases marcadas por:
I. Balança comercial favorável, surgimento e ascensão da burguesia.
II. Revolução no modo de produção e desenvolvimento do setor fabril.
III. Centralidade nos bancos e nas grandes corporações multinacionais.
Essas três fases descritas acima representam, respectivamente, as características principais do:
a) capitalismo financeiro, capitalismo industrial e capitalismo comercial.
b) capitalismo comercial, capitalismo monopolista e capitalismo informacional.
c) capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro.
d) capitalismo financeiro, capitalismo informacional e capitalismo comercial.

Questão 24- - O capitalismo financeiro surgiu ao final do século XIX e início do século XX através da fu-
são entre capital industrial e capital bancário. Sobre a história e características dessa etapa do sistema 
capitalista, julgue os itens a seguir:
I. É o período da história do capitalismo em que as próprias ações das grandes empresas tornaram-se 
mercadorias, isto é, passaram a ser negociadas como produtos;
II. Nesse sistema, as empresas procuram assegurar a lei da livre concorrência para baratear os seus pro-
dutos e conquistar o mercado consumidor;
III. É a fase do capitalismo em que mais se ofereceram condições para a proliferação das empresas multi-
nacionais;
IV. O capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça socialista soviética no mun-
do.
São corretas as afirmativas:
a) I e II              b) I e III            c) II e IV           d) I, II e III

Questão25- Qual o significado da palavra “who”?
(a) O que
(b) Quem
(c) Como
(d) N.R.A

8° ANO – EMEF ITAPUTANGA– ANO: 2021 –  5



Questão26-
 Qual o significado de “where”?
(a) Onde       (b) Como          (c) Quanto     (d) N.R.A

Questão 27-
  Qual a arte está sendo representada na obra a baixo pelo artista kandinsky? Assinale apenas uma 
alternativa.

A) (  ) Figurativa
B) (  ) Pop Arte
C) (  ) Rupestre
D) (  ) Abstrata

Questão 28-  Qual movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao 
consumo? Assinale apenas uma alternativa.

A) (  ) Pop Arte
B) (  ) Grafite
C) (  ) Abstrata
D) (  ) Arte Rupestre

Questão 29-  
29-Em que relação a ginástica de condicionamento físico, é correto afirmar que:
A ( ) É realizada somente em casa;
B ( ) É altamente competitiva;
C ( ) É a ginástica indicada para manutenção de boa  forma e desempenho das funções orgânicas. 
Praticadas em academias ou na forma de atividade física livre;
D ( ) É realizada com os aparelhos: arco, bola,  massa, cordas e fitas.

Questão 30
O tênis de mesa é uma modalidade esportiva. Quem foi o criador desta modalidade e em que ano foi 
criado?
A ( ) Jaime Gibbs, em 1899;
B ( ) Willian George Morgan, em 1745
C ( )Juan Carlos Ceriani, em 1905;
D ( )James Naismith, em 1912.
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Gabarito
Caro(a) aluno(a),

 Você está recebendo uma avaliação e uma Folha de Respostas.
 Comece escrevendo seu nome Completo e turma
 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno. 
 Cada questão tem uma única resposta correta.
 Faça um X na opção que você escolher como certa.
 Procure não deixar questão sem resposta.
 Transcreva suas respostas para a Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta, e 

encaminhe foto do cartão resposta para seu professor.

 Leia e responda as questões. (0,5 pontos para cada questão)

 INSTRUÇÕES  
 Não se esqueça de assinar seu nome e identificar a sua turma. � 
 Cada questão tem uma única resposta correta.
  Faça um X na opção que você escolher como certa e pinte o quadrinho totalmente. 
 Se houver mais de um quadrinho pintado por questão a mesma será anulada.
      NOME DO (A) ALUNO(A):________________________________

             TURMA ___________________________

FOLHA DE RESPOSTAS  1º Coletânea de Avaliação Trimestral

1 A B C D 11 A B C D 21 A B C D

2 A B C D 12 A B C D 22 A B C D

3 A B C D 13 A B C D 23 A B C D

4 A B C D 14 A B C D 24 A B C D

5 A B C D 15 A B C D 25 A B C D

6 A B C D 16 A B C D 26 A B C D

7 A B C D 17 A B C D 27 A B C D

8 A B C D 18 A B C D 28 A B C D

9 A B C D 19 A B C D 29 A B C D

10 A B C D 20 A B C D 30 A B C D
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