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

Páginas 

Produção textual  Produzir conto de ficção científica - como construir o conto de 
ficção usando seus principais elementos. 

Usar como referência 
anotações e conceitos da 
apostila. 

concordância nominal Compreender como se faz a concordância: 
Conhecer e aplicar regras especiais de concordância nominal  
compreender o uso de nomes e suas estruturas de 
concordância com os termos que o integram. 
adjetivos e substantivos pospostos e antepostos. 
concordância de gênero e número  

 
 
p. 123 a 126 

concordância verbal Saber como a concordância verbal ocorre em orações: 
sujeito simples e composto  
principais verbos e expressões  

 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  
(Professor Ariston) 

Páginas 



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 Célia) 

Páginas 

Química: 1 - A tabela 
periódica 

Conhecer a organização dos elementos na tabela periódica Pág 50 e 51 

2 - Milhões de 
substâncias 

 Compreender as classificações em uma ligação química (iônica, 
covalente e metálica) 

Pág 52, 53 e exerc. Pág 54 

3 - Substâncias puras e 
misturas 

    Distinguir substâncias puras de misturas e saber exemplificá-
las 

Pág. 62 e 63 

 4 - Misturas 
homogêneas e 
heterogêneas 

Distinguir misturas homogêneas de heterogêneas e saber 
exemplificá-las 

 Pág. 64, 65 e 66. Exerc. pág. 
68 

Física: 1 - A energia  Conhecer as diferentes formas de energia e suas transformações Pág. 132, 133, 134 e 135 

 2 - Trabalho e potência   Conceituar Trabalho e Potência. Saber suas unidades de 
medida e realizar cálculos à partir de dados. 

 Pág. 136, 137, exerc. Pág. 
138 e 146. Estudar exerc. De 
revisão de quim. E física do 

caderno. 

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

Páginas 

Advérbios de modo Utilizar adequadamente os advérbios de modo. 29 

Comparativo dos 
advérbios. 

Aplicar corretamente o comparativo dos advérbios para 
descrever como as pessoas executam as ações. 

31 

Used to Utilizar used to para falar de hábitos do passado que não 
fazem mais parte do cotidiano. 

33, 35 

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 y 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. 

 


