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Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua 

Portuguesa (Professora Claudia e Vanessa)  

Páginas 

      Leitura Compreender a estrutura e as características do 

texto; 

Reconhecer em um texto as diferentes significações e 

interpretações. 

 

     Orações 

Subordinadas 

Reconhecer e classificar as orações subordinadas 

substantivas, adjetivas e adverbiais. 

29 a 36 

Conjunções 

 coordenativas 

Entender e classificar as conjunções coordenativas;  53 a 57 

Orações coordenadas 

 

Conceituar oração coordenada e compreender 

período composto por coordenação; classificar as 

orações coordenadas (sindéticas e assindéticas) e 

relacioná-las de acordo com suas funções sintáticas 

60 a 66 

Ortoépia e prosódia Definir e analisar a ortoépia e a prosódia  67 a 69 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 

 (Professor Márcia e Eliseu) 

Páginas 

Semelhança Compreender semelhança por ampliação de figuras, 

entender semelhança de polígonos, reconhecer 

semelhança entre triângulos, resolver problemas 

aplicando o conceito de semelhança, aplicar as 

relações métricas em triângulos retângulos, resolver 

problemas aplicando o teorema de Pitágoras. 

Página 12 a 39 

A quinta e sexta 

operações 

Aplicar as propriedades da potenciação, representar 

números na notação científica, calcular raízes por 

decomposição e por aproximações sucessivas, 

compreender e aplicar as propriedades dos radicais 

em cálculos variados. 

Página 40 a 59 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  

(Professor João) 

Páginas 

A Segunda Revolução 

Industrial 

Reconhecer as principais invenções tecnológicas da 

Revolução Industrial no século XIX. 

pp. 12 - 13 

A expansão imperialista Compreender as razões que levaram as potências ao 

neocolonialismo no século XIX.  

pp. 16 - 17 

A Belle Époque Reconhecer a repercussão dos padrões da Belle 

Époque europeia. 

pp. 54 - 57 

A Europa a caminho da 

Guerra 

Relacionar os interesses imperialistas e os conflitos 

nacionalistas antes da Primeira Guerra 

pp. 60 - 63 

O início, a expansão e 

o fim da guerra 

Identificar os motivos da eclosão da guerra e suas 

principais etapas e consequências 

pp. 64 - 72 

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

(Professor Ariston) 

Páginas 

A Europa como um Reconhecer o continente europeu em sua totalidade 13 a 21 



todo física, além de enxergar as especificidades dentro do 

continente, como população, idioma, história e 

economia. 

Diversidades européias Compreender, como dentro do mesmo continente, 

existem realidades distintas 

econômicas/políticas/sociais, principalmente se 

tratando do Leste europeu 

30 a 40 

Da URSS à CEI Entender como o colapso Soviético levou 

historicamente o antigo bloco. À formação da CEI. 

Entender também, como a Rússia se transforma em 

socialista e agrega os países para a URSS. 

55 a 65 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Ciências  

(Professora Eliane e Célia) 

Páginas 

QUÍMICA:  Substâncias 

químicas 

Saber as mudanças de estado físico e mudanças de 

estado. Conceituar matéria e densidade efetuando 

cálculos.  

Diferenciar substâncias químicas de misturas, seus tipos 

e métodos de separação.  

15 até 27. Exercícios pág.28 

e 29 

FÍSICA Calor, petróleo e 

combustíveis 

Compreender a sensação térmica, temperatura, 

dilatação e contração térmicas, as trocas de calor, 

como ocorre absorção e reflexão de calor; identificar 

os processos endotérmicos e exotérmicos; reconhecer 

os processos de obtenção do petróleo e seus 

derivados e o processo de combustão e do carvão 

mineral 

143 até 159. Exercícios pág 

160 e 161 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Inglês  

(Professor Fabio) 

Páginas 

Leitura, interpretação 

de texto e vocabulário 

Conseguir entender as principais ideias passadas por 

um texto, bem como identificar informações e 

palavras específicas pelo seu contexto. 

4 a 15, 17 a 23 

Present perfect Saber se expressar usando o present perfect nas 

formas afirmativa, negativa e interrogativa para se 

expressar sobre acontecimentos recentes com foco 

na ação. 

8 a 15, 17 a 23 

Present perfect + ever, 

never, already, yet e 

just 

Saber se expressar usando o present perfect usando 

essas palavras para poder passar informações mais 

específicas. 

8 a 15, 17 a 23 

Present perfect x 

simple past 

Identificar e saber quando usar cada um dos tempos 

verbais quando o foco é a ação ou o tempo. 

8 a 15, 17 a 23 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Espanhol  

(Professora Adélia) 

Páginas 

Voz pasiva Identificar, aplicar y reconocer los elementos, motivos 

del uso de la voz pasiva 

15, 16, 17,18,19 

Anuncios clasificados Hacer, reconocer y escribir anuncios publicitarios, bien 

como su estructura 

17,18,19 

 


