CONTEUDOS DA VA PARCIAL – UNIDADE 04

8º ANO
✔Método da substituição;
✔Método da adição;
MATEMÁTICA

✔Método da comparação;
✔Sistema de equações fracionárias;
✔problemas com duas incógnitas.

REDAÇÃO
CIÊNCIAS

Produção textual: Texto dissertativo argumentativo
Noções de genética
Sistema reprodutor masculino e feminino

INGLÊS

- Read and comprehension;
- Conditional (If).

GRAMÁTICA

- Leitura e interpretação textual;
- Concordância nominal;
- Concordância verbal.

ESPANHOL
GEOGRAFIA
HISTÓRIA

Los posesivos
África – Localização, aspectos naturais, sociais e culturais.
* Unificação tardia: Alemanha e Itália,
* A Guerra de Secessão nos EUA.
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9º ANO
✔análise do gráfico de uma função do 1 grau;
✔função do 2 grau;
MATEMÁTICA

✔casos de delta na função do 2 grau é exemplos;
✔ponto máximo e mínimo de uma função / fórmulas.
✔estudo dos coeficientes das funções.
✔problemas contextualizados envolvendo função do 1 e 2 grau.

REDAÇÃO

Produção textual: Texto dissertativo argumentativo

CIÊNCIAS

Reações químicas: Lei de Lavoisier, Proust, balanceamento
Química descritiva: Atmosfera, litosfera, hidrosfera

INGLÊS

- Read and comprehension;
- The passive Voice.

GRAMÁTICA

- Leitura e interpretação textual;
- Figuras de linguagem.

ESPANHOL
GEOGRAFIA
HISTÓRIA

Os advérbios
Nova ordem mundial, Capitalismo e suas fases.
* A ditadura militar no Brasil (1964-1985),
* A queda do socialismo real.
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1ª SÉRIE
MATEMÁTICA ✔Ângulos e polígonos;
✔problemas contextualizados envolvendo ângulos e polígonos como também todas as propriedades
é teorias estudadas no livro.
✔exercícios resolvidos e exercícios PROPOSTOS em sala de aula
✔triângulos: todo o estudo feito em sala, tipos, elementos, classificação quanto a medida, ângulos e
lados;.
REDAÇÃO

Produção textual: Texto dissertativo argumentativo

BIOLOGIA

Tecido epitelial
Tecido conjuntivo

INGLÊS
- Read and comprehension

* NUMERAL
GRAMÁTICA

* PRONOME
* Interpretação textual

ESPANHOL

Adjetivos

GEOGRAFIA

Advérbios
(Combustíveis fósseis e Fontes de energia no Brasil)

HISTÓRIA
LITERATURA
QUÍMICA

FÍSICA

A expansão marítima comercial
O mundo ameríndio.
Romantismo indianista
- Teoria Cinética dos Gases;
- Calcular e identificar as fórmulas moleculares, fórmula mínima,
- Mol e Quantidade de Matéria
Gravitação universal: Leis de Kepler, Lei de Gravitação Universal, campo gravitacional, velocidade de
escape;
Movimento: Velocidade relativa, referenciais, composição de movimento.
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2ª SÉRIE
MATEMÁTICA

✔ Ângulos na circunferência: todo o estudo feito em sala, exercícios realizados em sala e também
PROPOSTOS para fazer em casa e sala;
✔ relações métricas no triângulo retângulo:
✔Projeções, demonstração de TODAS as relações aplicadas no triângulo retângulo, propriedades
e exercícios realizados em sala e PROPOSTOS para fazer.

REDAÇÃO
BIOLOGIA

Produção textual: Texto dissertativo argumentativo
Características do reino vegetal
Briófitas
Pteridófitas

INGLÊS

- Read and comprehension;
- Conjunctions.
* REGÊNCIA VERBAL

GRAMÁTICA

* CRASE
* Interpretação textual

ESPANHOL
GEOGRAFIA

HISTÓRIA

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo
(Industrialização no Brasil)
Período regencial: políticas e revoltas
O Segundo Reinado.

LITERATURA

Vanguardas europeias

QUÍMICA

- NOX
- Balanceamento do Oxirredução;
- Reações de Oxirredução;
- Eletroquímica e Pilhas;

FÍSICA

Movimento harmônico: frequência e período, deslocamento, velocidade e aceleração angular.
Ondas: Classificação das ondas, equação fundamental da ondulatória.
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3ª SÉRIE
MATEMÁTICA

Geometria analítica
✔Coordenadas cartesianas, coordenadas do ponto médio, distância entre dois pontos, distância
entre dois pontos, baricentro, simetrias + exercícios resolvidos em sala de aula e PROPOSTOS
para resolver tanto na sala como casa;
✔ estudo da reta: ângulo de inclinação, condição de alinhamento de três pontos + exercícios
resolvidos em sala e PROPOSTOS PARA CASA;
✔ equação da reta

REDAÇÃO
BIOLOGIA
INGLÊS

Equação fundamental da reta, equação geral da reta, equação reduzida + exercícios realizados em
sala e PROPOSTOS PARA CASA.
Produção textual: Texto dissertativo argumentativo
Ciclos biogeoquímicos
- Read and comprehension.

ESPANHOL

* Pontuação
* Função de linguagem
* Variação linguística.
* Interpretação textual
Obs: Nas interpretações textuais podem cair conteúdos que já foram abordados em sala de aula
como: Sujeito, predicado, verbo, figuras de linguagem, entre outros.
O texto publicitário em espanhol

GEOGRAFIA

(A ONU e os conflitos no mundo)

HISTÓRIA

* Brasil: a Nova República,
* Crise do mundo socialista.

GRAMÁTICA

LITERATURA

QUÍMICA

FÍSICA

Concretismo e neoconcretismo
- NOX
- Termoquímica
- Aminoácidos, Proteínas e Ligação Peptídica.

Assuntos de revisão: Movimento e referencial, movimento uniforme e acelerado, Força
gravitacional. Princípios de propagação da luz, fenômenos ondulatórios.

