
ROTEIRO DE ESTUDOS 

1ª PROVA - 3º TRIMESTRE – OUTUBRO DE 2014  

 

9º ano A e 9º ano B 

 

Língua Portuguesa (Professora Claudia) 

- Crase - páginas 172 a 175 / 182 a 187  

- Figura de linguagem - páginas 202 a 210 / 216 a 219 

- Produção: Prosa Poética e Poema Visual Páginas 198 a 201 / 211 a 215 

Estudar: O que é crase; Quais são os casos de crase; Quais são os casos que não admitem crase; 

Ocorrências especiais de crase; Quando a crase é facultativa; O que é e como se classificam as 

figuras de linguagem; Quais as figuras de som, sintaxe /construção e de palavras; 

Qual a função de cada figura de linguagem; 

Produção: Identificar e aplicar os recursos da linguagem poética empregado na prosa; 

                    Verificar a expressividade que o texto transmite com o emprego dos recursos; 

                    Utilização dos recursos da linguagem poética.     

Todo o conteúdo deve ser estudado através do caderno, livro Araribá, guia de estudo. 

 

Matemática (Professora Márcia) 

Funções, tabelas e fórmulas; Gráfico: o retrato da função; O uso das funções; Classificação dos 

conjuntos numéricos - conteúdo e exercícios resolvidos no livro didático (páginas 205 a 227, 248 a 

258) e exercícios resolvidos no caderno de atividades (páginas 65 a 71 e 80 a 83). 

História (Professora Aline) 

Unidades 6 e 8: Bipolarização, descolonização e nova ordem mundial. 

Conteúdos: Cronologia Guerra Fria (págs. 167-169); Ameaça nuclear (págs. 170-171); 

Neoliberalismo (pág. 175); Descolonização África (págs. 178-182); Revoluções Ásia (pág. 183-185); 

O fim da URSS (pág. 232-235); 11 de setembro (pág. 239); Globalização (págs. 240-243 e 263). 

Materiais: Livro (conteúdo grifado e os exercícios) Guia de Estudo (somente exercícios 

selecionados) e o caderno. 

 

Geografia (Professor Ariston) 

Unidade 6 - Os destaques regionais Asiáticos. Págs.148 a 167. 

Tigres Asiáticos, Japão, China e Índia. Aspectos econômicos, histórico cultural e econômico, 

atualidades e herança cultural. 

Obs.: Utilizar anotações feitas em sala de aula e Guia de Estudos como apoio. 

 

Ciências (Professora Eliane) 

Química Unidade 3 Tema 1 o ciclo do carbono pág. 64 a 66 

Tema 2 o ciclo do oxigênio pág. 67 a 69 

Física unidade 7 tema 1 as cargas elétricas pág. 170 a 172 

Tema 2 a corrente elétrica 173/174 

Tema 3 o caminho dos elétrons pág. 175 a 177 

 

Inglês (Professora Letícia) 

- Present Perfect (com just, never, ever) - páginas 71 a 75 

- Some / Any - páginas 76 e 77 

- Caderno 

 

Espanhol (Professora Andréa) 

Heterogenericos pg 54, 55, 106 

Pronombres: lo, la (s) pg. 62, 64 

Pronombres relativos  73 ,74, 75 

Presente del subjuntivo:pg 8, 9, 10… 

 


