
ROTEIRO DE ESTUDOS 
2ª PROVA - 1º TRIMESTRE – ABRIL DE 2014  

 
9º ano A e 9º ano B 

 
Língua Portuguesa (Professora Claudia) 
Orações Coordenadas  pg. 50 a 55 
Empregos de porque, porquê, por que, por quê - pg. 66 a 69 
Produção Narrativa: a descrição 
Estude através do caderno, livro araribá e guia de estudos. 
 
Matemática (Professora Márcia) 
Potências e Notação científica – Conteúdo e exercícios do livro didático (páginas 40 a 46) e do 
caderno de atividades (páginas 15 e 16) 
Radiciação e cálculos com radicais. Conteúdo e exercícios do livro didático (páginas 47 a 59) e do 
caderno de atividades (páginas 16 a 20) 
 
História (Professora Aline) 
Unidades 3 e 4: Revolução Russa, a crise do capitalismo e Segunda Guerra Mundial. 
Conteúdos: A Rússia dos czares e a revolução socialista (págs. 86 a 91); Os anos 1920 e a Grande 
Depressão (págs. 106 a 109); Regimes autoritários (págs. 110 a 115); Segunda Guerra Mundial 
(págs. 118 a 125); Cotidiano dos civis durante a guerra (págs. 130 a 133). 
Materiais: Livro, Guia de Estudo (págs. 20 a 29), caderno, exercícios e revisão. 
 
Geografia (Professor Ariston) 
*Unidade 3: Quadro natural europeu, população, economia e união dos países europeus. 
Compreender a constituição econômica, populacional e territorial do continente europeu. 
Utilizar o guia de estudos como apoio. 
 
Ciências (Professora Adriana) 
Física: Trabalho e Máquinas 
Química: A constituição da matéria 
Átomos, prótons, neutrons e elétrons 
Elemento Químico e isótopos 
Fórmulas químicas 
Devido ao compromentindo do número de aulas por feriado e passeio pedagógico, fazer leitura das 
páginas 38 a 40 (até tópico "Fórmulas") 
Obs.: Química  no Livro texto e para Física leitura das páginas 132 a 134 do livro texto, e lista de 
exercícios  (química e física) que será elaborada pela professora neste final de semana prolongado 
e entregue aos alunos na próxima 4ª feira (09/04) juntamente com gabarito. 
 
Inglês (Professora Letícia) 
- Could 
- May 
- Would you like...? 
- Voz passiva 
PÁGINAS: 36 a 43 + CADERNO 
 
Espanhol (Professora Andréa) 
Pretérito Subjuntivo 
Perífrases 
Colocação Pronominal (me, te, se, nos, os, se, la, lo, lé) 
Presente Subjuntivo 
Páginas – 21 a 42 e 99 a 103 


