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

Páginas 

Aposto e Vocativo  Usar os termos acessórios da oração - Saber o que é um aposto: 
resumidor, explicativo, especificativo e enumerador -  
Saber o que é um vocativo e como identificá-lo na frase - sua 
diferença entre o sujeito da oração.  

p. 97 a 102. 

oração subordinada 
substantiva 
predicativa e apositiva  

Identificar uma oração subordinada substantiva predicativa, 

apositiva - sua estrutura e função sintática na oração.  
p. 186 a 191. 

Orações 
subordinadas 
adverbiais 

Compreender o que é uma oração subordinada adverbial; 
que circunstâncias expressam as orações adverbiais; 
que subordinadas adverbiais podem  ser desenvolvidas ou 
reduzidas. 

p. 218 a 225 
p. 230 237 

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

Páginas 

Cálculo algébrico: 
deduzindo fórmulas 

Deduzir fórmulas algébricas em situações cotidianas 189 a 194 

Adição e subtração 
algébrica 

Efetuar redução algébrica de termos semelhantes 
Operacionalizar expressões algébricas 

195 a 199 

Produtos de polinômios Efetuar multiplicação e divisão de polinômios 200 a 204 

Produtos notáveis Conceituar produto da soma, produto da diferença e produto da 
soma pela diferença. Calcular produtos notáveis 

205 a 208 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
(Professor João) 

Páginas 

O Processo de 
Independência  

Compreender quais foram os principais fatores externos e internos 
que contribuíram para a independência do Brasil  

pp. 114 - 119 

Primeiro Reinado 
(1822 - 1831) 

Entender os principais avanços e retrocessos do governo de D, 
Pedro I 

pp. 120 - 121’ 

A Regência (1831 - 
1840) e o Golpe da 
Maioridade 

Compreender as principais medidas tomadas pelo governo 
regencial e as diversas rebeliões que abalaram a unidade nacional 

pp. 122 - 124 

O começo do 
Segundo Reinado 

Compreender a política no segundo reinado e as revoltas nas 
províncias  

pp. 156 - 160 

Agropecuária: base 
da economia 

Entender o papel da cafeicultura dentro da economia imperial pp. 161 - 164 

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

Páginas 

Capítulo 13 
Sul da Ásia 

Compreender o contexto histórico-social e econômico deste local, 
sempre relevando o alto índice demográfico e o papel das religiões 
na formação da população. 

236 a 242 e 
anotações. 

Capítulo 13 
Índia 

Entender como a Índia chegou a um patamar elevado dentre os 
“países emergente”, além da importância atual para o mundo. 
Compreender também como o sistema de castas forjou a sociedade 
indiana, e saber também dos aspectos culturais e religiosos do 
país. 
 

243, 244 e anotaçẽs. 



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

Páginas 

1 - O sistema urinário Reconhecer as funções do Sistema urinário, os órgãos que o 
compõem e suas respectivas funções. 

Pág 104 e 105 

2 - A formação da urina   Saber as etapas da formação da urina e sua composição. Pág. 106 

3 - A saúde do sistema 
urinário 

Conhecer as principais doenças do sistema urinário, as causas, 
sintomas e prevenção. 

Pág. 107 e exerc. Pág. 
108 

4 - O sistema nervoso Saber a função do sistema nervoso no corpo humano, suas estruturas, 
funções e a divisão dos sistema nervoso 

Pág. 116, 117, 118, 119, 
120 e 121 

2 - Ações voluntárias e 
involuntárias 

Saber diferenciar ações voluntárias de involuntárias. Pág. 122, 123 e exerc. 
Pág. 124 

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

Páginas 

Can’t Utilizar corretamente can’t para expressar proibição. 43 

Have to - don’t have 
to 

Utilizar corretamente as s expressões para mostrar obrigação e a 
falta de obrigação. 

45 

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

Páginas 

El imperativo 
Afirmativo 

Compreender e utilizar a estrutura 62,63,64 e 65 

 


