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

Páginas 

Colocação pronominal Compreender as posições dos pronomes oblíquos átonos em 
relação ao verbo;  
Saber quando empregar cada uma dessas posições  
Saber como posicionar os pronomes em locuções verbais e em 
tempos compostos, formado por verbo auxiliar no particípio  

158 a 164 

Acentuação Saber quando empregar o acento tônico e átono nos pronomes 
enclíticas e mesolíticos  

165 a 167 

Crase Compreender o que é crase 
Saber quais são os casos em que ocorre crase e os que não 
admitem crase 

180 a 184 
187  a 190 

Emprego de há ou a Empregar há (do verbo haver) com a preposição a. 
 

191 a 193 

Interpretação  Compreender e interpretar texto argumentativo 
 

apostila 

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

Páginas 

Trigonometria Identificar os elementos de um triângulo retângulo; 
Conhecer e aplicar as razões trigonométricas seno, cosseno e 
tangente; 
Calcular medidas através das razões trigonométricas 
 

Página 179 a 190 

Perímetro e área de 
círculo 

Obter o perímetro e a área de circulos em função do raio; 
Obter o perímetro e a área de setores circulares; 
Resolver problemas que envolvem a medida da circunferência; 
 

Página 195 a 204 

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

Páginas 

Educação durante a 
ditadura 

Compreender de que forma o regime militar afetou a vida da 
sociedade brasileira e desenvolveu uma argumentação sobre 
suas consequências até os dias atuais. 
 

Textos págs. 188-189; 
Atividade no caderno. 

Início da ditadura civil-
militar 

Relacionar o contexto internacional com o contexto nacional 
em 1964 e as principais características políticas dessa 
primeira fase da ditadura que durou até 1968. 
 

Textos págs. 190-191; 
203-204. 
Ex 1, 2 e 9 p. 205 

Endurecimento do 
regime 
 

 

Destacar os principais acontecimentos e iniciativas do 
governo entre os anos de 1969-1978. 
 

Textos págs. 194-198; 
Ex 3, 4, 5 e 6 p. 205 

Crise do regime Identificar os fatores que levaram à crise da ditadura militar e 
estudar o processo de transição para a democracia. 
 

 

Textos págs. 199-202 
Ex 7 e 8 p. 205 

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



(Professora Adélia) 

Vocabulario de libros 
 

 

 

Utilizar el vocabulario relacionado con los libros.  

 

60, 61, 62 

Pronombres de 
Complemento Directo e 
indirecto 
 

Identificar al destinatario y al beneficiario de una acción (I). 

 

 63, 64, 65, 66 

 

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

Páginas 

IDH Compreender para que servem os dados do IDH e como isso 
influencia na ordem de riqueza e pobreza. 

160 a 169 e anotações 
das aulas. 

Desigualdades Sociais Identificar as razões do um local ser considerado ou não “rico” 
e quais os critérios utilizados para essa classificação. 

180 e 181 e anotações 
das aulas. 

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

Páginas 

Química ácidos e 
bases 

Diferenciar substancia orgânica de inorgânica, compreender 
as características dos ácidos e das bases, processo de 
ionização e como funcionam os indicadores  

82,83,84,85 

 sais e óxidos Compreender a reação de neutralização na formação de sais, 
a formação de óxidos 

86,87,88,89 

Física a medida da 
temperatura 

Compreender a sensação térmica, funcionamento do 
termômetro e as conversões das escalas termométricas 

154, 155, 156 

energia térmica Compreender a temperatura,  o calor, o equilíbrio térmico 157, 158, 159 

trocas de calor Compreender calor específico e calor latente 160, 161, 162, 163 

propagação de calor Diferenciar as formas de propagação de calor 166, 167 

dilatação e contração 
térmica 

Compreender a dilatação e a contração térmica 169,170,171 

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

Páginas 

Not as… as Comparar dois elementos (ex. English is not as difficult as 
Math 

43 

Adjetivos, substantivos e 
preposições 

Aplicar a preposição correta que pode acompanhar cada 
adjetivo ou substantivo. 

45 

Descrever pessoas Descrever e perguntar as características físicas de alguém. 49 

 


