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

Páginas 

Interpretação Compreender textos em diferentes situações, aplicando os 
conhecimentos gramaticais; 
Identificar as ideias que estão sendo defendidas pelo autor; 
As estratégias que ele emprega para defendê-las; 
À forma como ele organiza o texto. 

 
Apostila 
Livro: p. 105 a 108 

Concordância nominal Saber o que é concordância nominal; Compreender como se 
faz a concordância de acordo com a posição dos adjetivos; 
Saber quais são as regras para casos especiais de 
concordância nominal. 

 

 
p. 123 a 126 

Concordância verbal Saber o que é concordância verbal e como ela ocorre em 
orações: com sujeito composto e com expressões partitivas; 

 
p. 128 a 130 

Produção Produzir um artigo de opinião usando a linguagem própria 
desse gênero; Expor seu ponto de vista a respeito do tema de 
maneira clara o objetiva; 

 
Apostila 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
(Professora Márcia) 

Páginas 

Equações do 2º grau 
 

 
Sistemas de equações 
de 2º grau 

Resolver equações do 2º grau por soma e produto. 
Resolver equações do 2º grau pela fórmula de Bháskara. 
 
Resolver sistemas do 2º grau. 
Solucionar problemas através de sistema de equações do 2º 
grau. 

118 a 122 
 

 

 
123 a 137 

 

Teorema de Tales Compreender paralelismo. 
Compreender teorema de Tales. 

153 a 159 
 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História 
 (Professora Aline) 

Páginas 

A construção da 
república brasileira 

Retomar as discussões em aula sobre a origem e formação 
da nossa república, considerando os aspectos positivos e 
negativos e o desenvolvimento de uma argumentação sobre o 
tema. 

_Caderno e trabalho de 
pesquisa. 

Os militares no poder Identificar as principais características da primeira fase da 
república brasileira, conhecida como República da Espada. 

_Texto págs. 18 e 19. 
_Atividades no caderno. 

República oligárquica Definir os principais temas como coronelismo, voto de 
cabresto, política dos governadores e política do café-com-
leite. 

_Texto págs. 20a 22. 
_Atividades no caderno. 
_Exercícios 4 pág. 38. 

Revoltas Republicanas Compreender as principais características das revoltas de 
Canudos, Contestado, Tenentismo, da Vacina e da Chibata, 
ocorridas durante o período republicano. 

_Texto págs. 23, 28, 32 e 
33. 
_Exercícios 5, 6, 8 e 9 
pág. 38. 

Era Vargas Organizar cronologicamente os principais acontecimentos que 
caracterizam as quatro fases do governo Vargas de 1930 a 
1954. 

_Texto págs. 111 a 117. 
_Exercícios 1, 3, 4 pág. 
131. 

Período Democrático Diferenciar os governos de Juscelino Kubitschek, Jânio 
Quadros e João Goulart apontando as principais 
características de cada governo. 

_Texto págs. 118, 119 e 
122, 126 e 127. 



_Exercícios 7, 10 e 11 
teste 1 pág. 131. 

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

Páginas 

Vocabulario de 
actividades de ocio 

Saber reconocer el vocabulario en sus contextos específicos. 46,47 y 48. 

Pronombres de 
complemento 

Reconocer y aplicar los pronombres de comlemento en sus 
contextos específicos. 

49 y 50. 

Actividad. 

Uso de sino y pero. Reconocer y aplicar en sus contextos específicos. 52. 

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

Páginas 

Japão Saber os aspectos gerais, o desenvolvimento histórico e 
tecnológico e a sua influência sobre os demais países 
asiáticos. 

113 a 128 (mais o 
anotações do caderno). 

Oceania  Compreender aspectos gerais e histórico de sua ocupação 
pelos ingleses. 

133 e 134. 

Austrália e Nova 
Zelândia. 

Entender os aspectos gerais destes países, sua política 
econômica e a relação de interdependência com a Inglaterra. 

137 a 149. 

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

Páginas 

Química 
Substancia pura e 
misturas   

Reconhecer e Diferenciar substancia pura de mistura 62,63 

Misturas homogêneas e 
heterogêneas 

Reconhecer e diferenciar misturas homogêneas de 
heterogêneas e as fases que podemos encontrá-las 

64,65,66,67 

Física 
Equilíbrio 

Compreender quando ocorre o equilíbrio e os seus tipos 122,123 

A energia Identificar a energia e suas transformações 132,133,134,135 

 Trabalho e potencia Calcular trabalho e potencia 136,137 

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

Páginas 

Advérbios de modo Utilizar adequadamente os advérbios de modo, que indicam 
como alguém executa determinada atividade. 
Formar o advérbio a partir do adjetivo com a terminação -ly (ex. 
beautiful - beautifully / Adele sings beautifully) 

29 

Comparativo dos 
advérbios. 

Aplicar adequadamente o comparativo dos advérbios, para 
comparar a execução da mesma atividade por pessoas 
diferentes. 

31 

Used to Utilizar adequadamente a expressão used to para falar de 
hábitos antigos nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

33, 35 e caderno 

 


