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

Páginas 

interpretação Identificar o assunto abordado no texto; 
Reconhecer os argumentos usados para defender o ponto de 
vista do autor; 
Reconhecer às estratégias que o autor emprega para defendê-
las;  
Reconhecer a forma como ele organiza o texto. 

 
 
p. 105 a 108 

concordância nominal Compreender como se faz a concordância: 
● com o adjetivo posposto a dois ou mais substantivos; 
● com o adjetivo antepostos dois ou mais substantivos; 
● De adjetivos com mais de um substantivo de gêneros 

diferentes; 
Conhecer e aplicar regras especiais de concordância nominal  

 
 
p. 123 a126 

concordância verbal Saber como a concordância verbal ocorre em orações: 
● com sujeito composto; 
● Com expressões partitivas. 

 p. 128 a 130 

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

Páginas 

A fórmula de 
Bhaskara 

-Reconhecer os coeficientes a, b e c na equação do 2º grau; 
-Conhecer a fórmula de Bhaskara para resolução das equações 
do 2º grau; 
-Resolver equações do 2º grau aplicando a fórmula de 
Bhaskara; 

118 a 122 

Sistemas de 
equações 

-Resolver sistemas de equações; 
-Resolver sistemas do 2º grau; 

123 a 126 

problemas -Compreender problemas típicos que recaem em equações ou 
sistemas de equações; 

127 a 137 

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

Páginas 

Capitalistas x 
Comunistas 

Identificar as diferenças ideológicas entre os sistemas 
socialistas e capitalistas 

pp. 141 - 144 

Estados Unidos e 
União Soviética na 
Guerra Fria 

Entender a formulação da Guerra Fria como um conflito sem 
confronto armado direto entre E.U.A e  U.R.S.S, acompanhado 
da polarização política e ideológica dos aliados de cada bloco 

pp. 145 - 157 

O Comunismo se 
expande e As 
Guerras da Coreia e 
Vietnã  

Perceber as ligações históricas entre o passado e presente, 
reconhecer como assuntos ligados à Guerra Fria estão 
presentes na atualidade 

pp. 157 - 158 

A autodeterminação 
dos povos 

Entender a importância do contexto internacional do pós-
Segunda Guerra Mundial para o fortalecimento dos 
movimentos de independência 

p. 166 

A independência da 
África e da Ásia 

Identificar, reconhecer os principais independências de países 
africanos e asiáticos, com seus processos desde o século XIX 
até o século XX, as principais correntes ideológicas e as lutas 
por via armada ou pacífica 
 
 
 

pp. 167 - 176 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Geografia  Páginas 



(Professor Ariston) 

Japão Entender como o Japão se tornou potência econômica e social 
através do seu processo histórico. Compreender também 
como sua cultura foi primordial para o desenvolvimento 
humano do país. 

116 a 121  
Usar anotações. 

Desenvolvimento 
Humano e Econômico 

Compreender que o desenvolvimento humano é essencial 
para um país. A partir disso, saber dissociar o 
desenvolvimento humano do econômico, além de entender 
quais elementos abordar para poder classificar o 
desenvolvimento humano alto ou “satisfatório”. 

161 a 169 
198 a 207 
Usar anotações. 

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

Páginas 

Movimento ou 
repouso 

Entender as diferenças e saber explicar as definições 
associadas ao movimento/repouso de um corpo. 

106, 107, 108 e 109 

Cada vez mais rápido Compreender as diferenças associadas à velocidade, 
deslocamento, aceleração e queda livre (e os seus respectivos 
cálculos). 

110 e 111 

Mover, deformar e 
equilibrar 

Entender as forças, bem como a definição de grandeza vetorial 
(e os seus respectivos cálculos). 

114, 115 e 116 

Leis de Newton Assimilar e saber explicar as diferenças entre as três leis de 
Newton, bem como suas particularidades (resultante, força 
peso, gravidade, força normal, peso/massa - e os seus 
respectivos cálculos). 

117, 118, 119, 120 e 121 

Equilíbrio Entender os conceitos associados ao equilíbrio. 122 e 123 

Energia Compreender e saber diferenciar os tipos de energia, bem 
como suas aplicações (e os seus respectivos cálculos). 

132, 133, 134 e 135 

Trabalho e potência Identificar, entender e saber explicar os fenômenos 
relacionados ao trabalho e a potência (e os seus respectivos 
cálculos). 

136 e 137 

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

Páginas 

Adverbs of manner use the adverbs correctly to describe how people do things or 
how they happen 

28,29 

Comparative adverbs use the adverbs to compare people or things 30, 31 

“what makes a good 
person” 

use the adverbs that we learned (manner and comparative) to 
talk about good and bad actions 

28, 29 

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

Páginas 

Vocabulario sobre los 
tipos de adicción 

Reconocer, escribir y aplicarlos en sus contextos específicos. 44, 45, 46, 47, 48,  

Pronombres de 
complemento directo, 
colocación pronominal, 
y uso de “sino y pero”. 

Conjugarlos, reconocerlos y aplicarlos en sus contextos 
específicos. 

48,50, 51 y 52. 

 


