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

Páginas 

Estruturas das 
palavras  

Identificar as principais estruturas que compõem os termos: 
radical, vogal temática, desinências verbais e nominais, tema, 
consoantes e vogais de ligação,Identificar os afixos ( prefixo e 
sufixos para compreender os processos formadores das 
palavras e seus significados. 

pg. 274 a 253. 

Processos de 
formação das 

palavras - Derivações 
e composições  

Identificar e classificar os principais processos de formação 
das palavras - derivação  prefixal e sufixal, parassintética, 
regressiva e impróprio. Nos processos de composição, 
identificar a aglutinação e a justaposição. 

pg. 258 a 261. 

Emprego do hífen Explicar  porque algumas  palavras têm o prefixo ligado ao 
radical por intermédio do hífen 

pg. 264 a 267 

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

Páginas 

Juro simples e juro 
composto 

Resolver problemas que envolvam juro simples e juro 
composto. 

167 a 171. 
Exercícios de lista de apoio. 

Produção e 
proporcionalidade 

Resolver problemas por meio de regra de três composta. 171 a 177. 
Exercícios de lista de apoio. 

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

Páginas 

Uma sociedade 
vigiada 

Compreender e relacionar o processo de queda e fim do 
comunismo no leste europeu. 
 

pp. 209 - 210 

Perestroika e glasnost Entender as medidas da URSS para salvar o comunismo e 
suas aberturas democráticas. 
 

pp. 211 - 213 

Os conflitos do 
Oriente Médio 

Compreender o processo que desencadeou os diversos 
conflitos do Oriente médio no século XX 
 

pp. 216 - 223 

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

Páginas 

A Questão Ambiental Entender como após a reorganização do mundo pós guerra-
fria intensificou a produção mundial, descuidando da questão 
de preservação de bens primários,e principalmente com o 
descarte dos produtos já em desuso. 
 

273 a 277 e anotações 

A Questão Ambiental Compreender como após uma enorme onda de poluição e 
degradação desenfreada, o mundo (principalmente países 
desenvolvidos) assumiram o compromisso da diminuição da 
poluição, além de elaborarem leis para punir que não cumprir 
as metas. 
Além disso, saber como atualmente se tem pensado no 
mundo sustentável, para que produtos sejam produzidos e 
descartados de forma limpa, sempre pensando nos bens 
primários e na forma de preservá-los. 
 

285 a 289 e anotações. 

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

Páginas 



Química:  1 - As 
reações químicas 

Saber as representações químicas através de equações e 
identificar os seus tipos de reações químicas. Estudar os tipos 

de acordo com o tema do trabalho pesquisado. 

 Pág. 92, 93, 94 e 95. exerc. 
de revisão do caderno. 

2 - Equações químicas  Identificar uma equação química balanceada e realizar cálculos 
de balanceamento. 

 Pág. 96 e 97. exerc. Pág 98 e 
caderno. 

 Física: 2 - A corrente e   
os dispositivos elétricos 

Saber os dispositivos da corrente elétrica e suas funções. Pág. 212, 213, 214 e 215 

3 - O Circuito elétrico Saber os tipos de circuitos elétricos, seus componentes e 
funções.  

  Pág. 216, 217 e exercícios da 
pág. 218 

4 - O Magnetismo  Conceituar magnetismo, seus tipos, imãs, campo magnético e 
imantação. 

Pág. 220, 221, 222 

5 - Eletromagnetismo Saber a relação entre eletricidade e magnetismo, eletroimãs e 
alternadores 

Pág. 224, 225, 226 e 
exercícios pág. 228 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Inglês  
(Professor Fábio) 

Páginas 

Simple future - going 
to and will 

Saber se referir ao futuro usando decisões espontâneas ou 
planejamento. 

78, 79 

Segunda condicional Ser hábil para dar conselhos e se expressar usando uma 
situação imaginária e seu resultado.  

82 a 85 

   

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

Páginas 

Vocabulário sobre o 
Teatro 

Demonstrar conhecimento sobre o vocabulário tratado no livro e 
na sala de aula sobre o Teatro. 

96 a 98 

Estilo Indireto Habilidade em usar o Estilo Indireto corretamente nas frases, 
bem como, passar as frases de estilo direto para indireto. 

99 a 102 + exercícios no 
caderno. 

 


