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

Páginas 

Orações 
subordinadas 
substantivas II  

Identificar as orações subordinadas que possuem predicativos 
e apostos - orações desenvolvidas e reduzidas. 

página 186 a 191. 

Orações 
subordinadas 
Adverbiais I  

Entender conceito de orações subordinadas adverbiais - que 
circunstâncias expressam ( temporais, proporcionais, 
comparativas, conformativas ) - identificar suas conjunções.  

página 218 a 222. 

Orações 
subordinadas 
Adverbiais II  

Entender conceito de orações subordinadas adverbiais - que 
circunstâncias expressam ( condicionais, concessivas, 
causais, consecutivas, finais, integrantes  ) - identificar suas 
conjunções 

 página 230 a 235. 

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

Páginas 

Expoentes menores 
que 1 
 

Realizar operações envolvendo expoentes negativos. Página 141 a 145 
 

Notação científica Escrever e realizar operações com notação científica. Página 146 a 149 

Propriedades das 
potências  

Utilizar as propriedades das potências na resolução de 
problemas e cálculos.  

Página 149 a 154 

Raízes Calcular raízes por decomposição e simplificar radicais Página 155 a 167 

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

Páginas 

A família real no 
Brasil 

Entender as causas e consequências da transferência da 
Corte portuguesa para o Rio de Janeiro e as principais 
mudanças realizadas pela administração joanina. 

Textos págs. 108-110; 
112-113. 
Ex 4 e 5 p. 127 

Processo da 
independência 

Compreender as razões que levaram à eclosão da 
Insurreição Pernambucana e da Revolução do Porto e 
identificar rupturas e permanências do processo de 
independência do Brasil. 

Textos págs. 114-115; 
118-119. 
Ex. 11 e 12 p. 127 

Período Regencial e 
Golpe da Maioridade 

Definir as principais características do período regencial 
como a Regência Trina e o surgimento do coronelismo, assim 
como identificar as principais revoltas ocorridas durante esse 
período. 

Textos págs. 122-124. 
Ex. 13 p. 127 e testes 1 e 
2 p. 128 

Argumentação 
direcionada ao autor 
Laurentino Gomes 

Utilizar os elementos estudados e as discussões em sala 
para argumentar, a partir da entrevista do autor Laurentino 
Gomes, sua opinião sobre a pergunta: O Brasil deu certo? 

Atividade no caderno. 

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

Páginas 

Vocabulario de 
géneros 
cinemátográficos. 

Identificar los géneros cinematográficos.  69, 72, 73 

 

Condicional Simple Dar consejos, pedir favores. Expresar deseos difíciles de 

concretarse. 

74, 75, 77 

 

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



 (Professor Ariston) 

África Aspectos gerais do espaço físico 164 a 166 

África colonizada e 
descolonizada 

Compreender o processo histórico de ocupação e 
desocupação do Continente Africano. 

167 e 168, anotações das 
aulas. 

Conflitos étnicos Entender o problema entre as diversas etnias do continente africano 
e como isso levou à guerras civis. 

169 e anotações das aulas. 

Apartheid Identificar as razões do regime de segregação racial que deu-se na 
África do Sul. 

186 a 188 e anotações das 
aulas. 

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

Páginas 

1 - O Sistema 
Endócrino 

Compreender as funções das glândulas endócrinas,  identificá-las 
de acordo com os hormônios que produzem e a ação destes no 

corpo humano 

Pág. 128 e 129 

2 - O tato, gustação e 
olfato 

Saber os órgãos, estruturas e funcionamento dos orgãos que 
atuam no sentido do tato, gustação e do olfato 

Pág. 140 e 141 

3 - A visão Conhecer a estrutura do olho humano, funções e funcionamento 
da visão 

Pág. 142, 143 e 144 

4 - Audição Conhecer a estrutura do ouvido humano, funções e 
funcionamento da audição 

Pág. 145, 146 e 147. Exerc. 
Pág. 148 

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

Páginas 

Futuro simples Aplicar corretamente o auxiliar will para indicar futuro. 49, 51 

1º Condicional Utilizar corretamente a primeira condicional e compreendê-las 
no contexto. 

55 

Modais (May - Might) Reconhcer e ultilizar corretamente os modais de acordo com 
seu sentido e o contexto. 

53 

 


