
ROTEIRO DE ESTUDOS - 9º ANO A 
  2ª PROVA - 2º TRIMESTRE – AGOSTO DE 2017  

 

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

Páginas 

Interpretação  Interpretar e compreender textos em diferentes situações, 
aplicando os conhecimentos gramaticais; 

p. 168 a 171 

Colocação pronominal Compreender a posição dos pronomes pessoais oblíquos 
átonos em relação ao verbo; 
Saber quando empregar cada uma dessas posições; 
Saber como posicionar os pronomes: 

● em locuções verbais; 
● em tempos compostos, formados por verbo auxiliar e 

particípio. 

 
p. 157 a 164 

Crase Compreender e utilizar crase; 
Saber os casos em que ocorre crase; 
Saber os casos que não admitem crase;  
Saber quais são os casos especiais de ocorrência da crase; 
Saber quando a crase é facultativa. 

p. 180 a 184 
 
p. 187 a 190 

Produção Produzir um texto dissertativo-argumentativo expondo opinião. 
e apresentando argumentos que defendam o ponto de vista 

p. 172 e 173 
 
Apostila 

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

Páginas 

O teorema de Tales Resolver problemas para aplicação do teorema de Tales 154 a 158 

Trigonometria no 
triângulo retângulo e 
aplicações 

Reconhecer as razões trigonométricas. 
Resolver problemas pelo emprego das razões seno, cosseno e 
tangente. 

178 a 190 

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

Páginas 

Um novo país Compreender o processo de construção da República brasileira pp. 15 - 19 

A República 
oligárquica 

Compreender o modelo político das oligarquias pp. 20 - 22 

Guerra no campo: 
Canudos e 
Contestado 

Identificar as transformações sociais e os principais 
movimentos populares de contestação da época 

pp. 23 

Mudanças sociais e 
econômicas  

Compreender o novo perfil de sociedade que estava sendo 
desenvolvido 

pp. 26 - 31 

Os militares 
protestam 

Entender o papel dos militares na crise da República 
Olgárquica 

pp. 32 - 34 

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

Páginas 

Capítulo 7 
Austrália 

Compreender a formação histórica do país, além de saber 
como os aspectos físicos proporcionam uma melhor ocupação 
para seus colonizadores. Entender também o porquê o país 
tem um avanço humano acima da média, além de 
compreender a antiga e atual situação dos nativos locais. 

137 a 144 e anotações. 

Capítulo 7 
Nova Zelândia 

Compreender a formação histórica do país, além de saber 
como os aspectos físicos proporcionam uma melhor ocupação 
para seus colonizadores. Entender também o porquê o país 
tem um avanço humano acima da média, além de 

147 a 149 e anotações 



compreender a antiga e atual situação dos nativos locais. 

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

Páginas 

Trabalho e Potência Entender e saber diferenciar o conceito de trabalho em relação ao 
conceito de potência - saber as unidades dessas duas grandezas 

físicas 

136 e 137 

Algumas transformações 
de energia 

Compreender o conceito de Conservação de Energia 
Saber utilizar exemplos de transformações de energia (química 

em térmica, por exemplo) 

140 e 141 

Ácidos e Bases Identificar, diferenciar e saber explicar o que são substâncias 
orgânicas, inorgânicas, ácidos e bases (citando exemplos)  

82, 83 e 84 

Sais e Óxidos Saber explicar a diferença entre sais e óxidos 86, 87 e 88 

As Reações Químicas Entender o que é uma reação química bem como, utilizar 
exemplos para explicar 

92 

Equações Químicas Compreender e saber montar uma reação química 96 e 97 

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

Páginas 

Present Perfect (for, 
since) 

-Talk about things that you or other people have started in the 
past and continue to do or not  
-Differentiate one from another 

39 and 116 

Jobs and where do 
they take place 

-Know how to use jobs vocabulary and talk about them 40 and 116 

Present perfect + how 
long 

-Make questions about time using the structure “how long have 
you, he, she…” 

41 

as...as -Create sentences about comparing two things, people, or 
situations using “as...as” 

43 

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

Páginas 

Los Complementos: 
Directo e Indirecto 

Compreender e utilizar corretamente a estrutura 63 a 66 

 


