Ensino Fundamental II
TURMA: 9º Preparatório

Provas – P2
DATA
10/04
12/04
16/04
18/04
20/04

3ª
5ª
2ª
4ª
6ª

feira
feira
feira
feira
feira

DISCIPLINA(S)
Geografia / Redação
Português / Biologia
História / Física
Química / Espanhol / Arte
Matemática / Inglês

HORÁRIO
TODOS OS DIAS
MANHÃ: 9:45 ÀS 12:00

Conteúdos das Provas
Português

Química










Estrutura das palavras (elementos mórficos)
Polissemia
Figuras de linguagem
Função da linguagem
Fenômenos fonéticos e separação silábica
Acentuação gráfica

Redação




Interpretação de textos
Características do texto de base argumentativa
Ampliação vocabular
 Relação semântica: hiperônimos e hipônimos
 Sinonímia
 Antonímia
 Polissemia
 Homônimos
 Parônimos







Geografia


Ângulos
Triângulos
Polígonos
Quadriláteros
Círculo
Expressões algébricas
Produtos notáveis

Biologia




Transporte de membrana
Propriedades da água
Carboidratos

Física


A dinâmica da natureza (mundo e Brasil)



Matemática








A matéria
 Classificação
da
matéria:
substâncias,
misturas e sistemas
 Estados físicos da matéria
 Mudanças de estado físico da matéria
 Diagrama dos estados físicos da matéria
Processos de separação das misturas
Fenômenos físicos e químicos
Estruturas atômicas
 Conceitos fundamentais
 Principais modelos atômicos e sua evolução
Número atômico e número de massa
Semelhanças atômicas









A Terra: movimento e evolução
A deriva dos continentes e a estrutura geológica
da Terra
Estrutura geológica (tipos de rocha e províncias
geológicas)
Revelo: agentes internos e externo
Diferenciando clima e tempo
Fatores e elementos do Clima
Estudo de caso: tipos de clima no Brasil
As grandes paisagens naturais do Brasil.
Caracterização e localização

A questão
econômico





Movimentos retilíneos
 MRU
 MRUV


ecológica

e

o

desenvolvimento

A Revolução Industrial: O capitalismo e a
degradação ambiental. A história e os avanços
das conferências mundiais do meio-ambiente.
Definição e importância do desenvolvimento
sustentável.
Os grandes problemas ambientais: A questão do
aquecimento global, o “buraco” da camada de
ozônio e a chuva ácida.
A questão do meio-ambiente urbano: “ilhas de
calor”, Inversão Térmica, lixo urbano, poluição
visual e sonora, poluição das águas e ocupação
das encostas (Estudo de Caso: as enchentes nos
grandes centros urbanos do Brasil);
A questão da água – Existe crise da água? E o
caso brasileiro?

História








Renascimento
Reforma e contrarreforma
As grandes navegações
Revolução Russa
O período pré-colonial e a administração colonial
Economia na República Velha (café e industrialização)
Movimentos sociais na República Velha

Arte



A arte da Pré-história no Brasil
A arte indígena no Brasil

Espanhol
Unidad 2

Comprensión lectora

Verbos regulares e irregulares en imperativo

Vocabulario: pedir y dar

Dar instrucciones; pedir y dar consejos o
sugerencias

Inglês
UNIDADES 1 e 2.

