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

Páginas 

Colocação pronominal Compreender a posição dos pronomes pessoais oblíquos 
átonos em relação ao verbo; 
Saber quando empregar cada uma dessas posições; 
Saber como posicionar os pronomes: 

● Em locuções verbais; 
● Em tempos compostos, formados por verbo auxiliar e 

particípio. 

 
p. 157 a 164 

Regência Verbal Identificar e classificar  os complementos regidos pelos verbos 
transitivos diretos e indiretos 
Empregar a preposição, ligando os verbos a seus 
complementos 

p. 88 a 94 

Regência nominal Identificar e classificar  os complementos regidos pelos nomes 
(substantivos, adjetivos e advérbios) 
Como empregar  a preposição exigida pela regência nominal. 

p. 97 a 101 

Crase Compreender e utilizar crase; 
Saber os casos em que ocorre crase; 
Saber os casos que não admitem crase;  
Saber quais são os casos especiais de ocorrência da crase; 
Saber quando a crase é facultativa. 

p. 180 a 184 
 
p. 187 a 190 

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

Páginas 

O teorema de Tales Resolver problemas para aplicação do teorema de Tales 154 a 158 

Trigonometria no 
triângulo retângulo e 
aplicações 

Reconhecer as razões trigonométricas. 
Resolver problemas pelo emprego das razões seno, cosseno e 
tangente. 

178 a 190 

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

Páginas 

Um novo país Compreender o processo de construção da República brasileira pp. 15 - 19 

A República 
oligárquica 

Compreender o modelo político das oligarquias pp. 20 - 22 

Guerra no campo: 
Canudos e 
Contestado 

Identificar as transformações sociais e os principais 
movimentos populares de contestação da época 

pp. 23 

Mudanças sociais e 
econômicas  

Compreender o novo perfil de sociedade que estava sendo 
desenvolvido 

pp. 26 - 31 

Os militares 
protestam 

Entender o papel dos militares na crise da República 
Olgárquica 

pp. 32 - 34 

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

Páginas 

Capítulo 7 
Austrália 

Compreender a formação histórica do país, além de saber 
como os aspectos físicos proporcionam uma melhor ocupação 
para seus colonizadores. Entender também o porquê o país 
tem um avanço humano acima da média, além de 
compreender a antiga e atual situação dos nativos locais. 

137 à 144 e anotações. 

Capítulo 7 
Nova Zelândia 

Compreender a formação histórica do país, além de saber 
como os aspectos físicos proporcionam uma melhor ocupação 

147 à 149 e anotações 



para seus colonizadores. Entender também o porquê o país 
tem um avanço humano acima da média, além de 
compreender a antiga e atual situação dos nativos locais. 

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

Páginas 

Química: 1 - Ácidos e 
bases 

 Distinguir substâncias orgânicas e inorgânicas e saber 
exemplificá-las. Conhecer as características dos ácidos e das 

bases, reconhecendo-os em sua fórmula química. 

Pág. 82, 83, 84 e 85 

2 - Sais e óxidos Conceituar e conhecer as fórmulas dos sais e dos óxidos. Saber 
escrever a fórmula química a partir de dados e tabela periódica 

Pág. 86, 87, 88, exerc. Pág. 90 
e relat.de experimento prático 

  Física: 1 -  A medida da 
temperatura 

Compreender a sensação e a contração térmica. Saber as 
escalas de temperatura 

Pág. 154, 155 e 156 

2 - Energia térmica  Diferenciar calor de temperatura. Entender agitação térmica e o 
equilíbrio térmico. 

Pág. 157, 158 e 159 

3 - Trocas de calor Compreender calor e energia térmica e sua unidade de medida. 
Entender calor específico e calor latente 

Pág. 160, 161 e 162. Exerc. 
Pág. 164 

4 - A propagação do 
calor 

Saber as formas de propagação do calor e dar exemplos. Pág. 166, 167 e 168 

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

Páginas 

Adjetivos - 
Substantivos + 
preposição 

Utilizar a preposição correta de acordo com o substantivo ou 
adjetivo aplicado.  

45 

(Not) as… as Utilizar o comparativo corretamente para expressar igualdade 
(afirmativo) e desigualdade (negativo). 

43 

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

Páginas 

Los Complementos: 
Directo e Indirecto 

Compreender e utilizar corretamente a estrutura 63 a 66 

 


