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Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Lídia) 

Páginas 

Interpretação Compreender textos em diferentes situações, aplicando os 
conhecimentos gramaticais; 

p. 44 a 52 

Regência Verbal Identificar e classificar  os complementos regidos pelos verbos 
transitivos diretos e indiretos 
Empregar a preposição, ligando os verbos a seus 
complementos 

p. 88 a 94 

Regência nominal Identificar e classificar  os complementos regidos pelos nomes 
(substantivos, adjetivos e advérbios) 
Como empregar  a preposição exigida pela regência nominal. 

p. 97 a 101 

uso dos porquês  Usar adequadamente as  pronomes interrogativos  p. 102 a 104 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
 (Professor Eliseu) 

Páginas 

Triângulos 
semelhantes 

Identificar os triângulos semelhantes. 
Calcular o valor desconhecido. 

21 a 27 

O teorema de 
Pitágoras 

Reconhecer um triângulo retângulo e suas características. 
Aplicar o Teorema de Pitágoras e resolver as questões. 

33 a 38 

Equações e fatoração Identificar as equações. 
Reconhecer o grau das equações. 
Usar o método de fatoração adequado para cada caso. 

60 a 67 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
(Professor João) 

Páginas 

O mundo depois da 
Primeira Guerra 
Mundial 

Compreender as consequências da Primeira Guerra para a 
Europa e o mundo juntamente com a criação do totalitarismo. 

pp. 78 - 82 

O fascismo italiano  Entender como o fascismo se torna o regime totalitário na 
Itália desde sua criação até a ascensão. 

pp. 83 - 84 

O nazismo alemão Compreender o nascimento do nazismo dentro da Alemanha 
pós guerra, os ideais nazistas e a sua ascensão.  

pp. 84 - 89 

O totalitarismo 
soviético 

Compreender o regime totalitário de esquerda controlado por 
Stalin na URSS. 

p. 90 

A Segunda Guerra 
Mundial e O pós-
Guerra 

Entender os motivos para o início do conflito, seus 
participantes e consequências após seu término. 

pp. 92 - 100 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Geografia  
(Professor Ariston) 

Páginas 

América Anglo-
Saxônica 

Entender os aspectos gerais da formação dos países da 
América Anglo-Saxã, em especial dos Estados Unidos da 
América. 

92 a 98 

Estados Unidos Compreender o porquê dos Estados Unidos ter se 
desenvolvido econômica e industrialmente diferente de outros 
países do continente americano. 

100 a 102 e anotações. 

Canadá Compreender o processo de dependência do Canadá com os 
Estados Unidos e saber da relação de cooperação que há 
entre as duas nações, tanto na forma industrial e econômica, 

104 e 105 



como na forma de extração de recursos naturais. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Ciências  
(Professora Tamara) 

Páginas 

Substâncias puras e 
misturas 

 Compreender a diferença entre substâncias puras e misturas 62 e 63 

Misturas homogêneas e 
heterogêneas 

Entender as diferenças entre misturas homo/heterogêneas 
(conceito de fase, solvente/soluto) 

64, 65, 66 e 67 

Separação de misturas  Compreender e diferenciar os conceitos de peneiração, 
decantação, filtração, evaporação, destilação, Centrifugação,  

70 a 73 

Ácidos e bases Compreender as diferenças entre substâncias orgânicas e 
inorgânicas; entender/diferenciar ácidos e bases 

82 a 85 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Inglês  
(Professora Marcela) 

Páginas 

Present perfect using 
“already” 

How to make affirmative, negative and interrogative sentences 
using the adverb “already” 

21 

present perfect using 
“yet” 

How to make affirmative, negative and interrogative sentences 
using the adverb “yet” 

21 

present perfect using 
“just” 

How to make affirmative, negative and interrogative sentences 
using the adverb “just” 

23 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Espanhol  
(Professora Adélia) 

Páginas 

Apócope.  Apocopar palabras 24, 25 

Imperativo negativo. 

 

Dar consejos, sugerencias y órdenes utilizando la forma 
negativa 

 26, 27, 28, 29 

 

Las onomatopeyas en 
los cómics.  

Las jergas y el lenguaje 
coloquial.  

Las onomatopeyas en los cómics. 22 

 

Las jergas y el lenguaje coloquial. 23  

 

22 23 

 


