
CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES 3ª ETAPA – (AV2) 

PERÍODO AVALIATIVO:  07/12 até 15/12 

2º ANO 

PORTUGUÊS:    

Interpretação de texto 
- Classes de palavras: Advérbios, Preposições, Conjunções e Interjeições 
(conceitos, exemplos, aplicações no texto, usos problemáticos) 
 

REDAÇÃO:Produção de texto: gênero dissertativo-argumentativo 

(Enem) 

HISTÓRIA – 

Revoluções Inglesas. 

Livro II – Capítulo 30 

Revolução Industrial  

Livro II– Capítulo 32 

União Ibérica e as Invasões Holandesas 

Livro II – Capítulo 27 

Bandeirantismo e a exploração do ouro no Brasil 

Livro II – Capítulo 28 

LITERATURA - Simbolismo 

Conto: O cego estrelinho, Mia Couto 
 

MATEMÁTICA: 

▪ Poliedros: elementos, classificação e relação de Euler 

▪ Prismas: classificação, área total e volume 

▪ Paralelepípedo e Cubo: diagonal, área total e volume 

▪ Pirâmides e tetraedro 

▪ Corpos redondos: cilindro cone e esfera 

▪ Análise combinatória: princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo 

e combinação 

 



INGLÊS  

Text and Comprehension 
Linking words 
Future Will 
Future with To Be Going To 
 

GEOGRAFIA: A GEOPOLÍTICA DOS ALIMENTOS - CAÍTULO 31 

BIOLOGIA: Cordados   

 

FILOSOFIA -   Auguste Conte e Karl Marx 

SOCIOLOGIA:  pobreza, desigualdade e exclusão social 

FÍSICA – 

 Movimento harmônico simples, 

- Período e frequência de uma oscilação, 

- Fatores que podem influenciar no período da oscilação de um pêndulo e de um sistema 

massa mola, 

- Tipos de ondas, 

- Elementos de uma onda. 

- Relação entre velocidade de propagação de uma onda, comprimento de onda, 

frequência de oscilação e período de oscilação, 

- Reflexão de ondas, 

- Difração e interferência de ondas, 

- Som, ondas sonoras e características das ondas sonoras. 

- Efeito Doppler, 

- Luz e visão (objetos luminosos e iluminados), 

- Trajetória retilínea da luz e efeitos em fotografias e em câmaras de "pin hole", 

- Reflexão e formação de imagens em espelhos planos, 

- Reflexão e formação de imagens em espelhos esféricos, 

- Refração da luz. 

 
QUÍMICA:  

 Pilha 

- DDP 

- Eletrólise ígnea 

- Eletrólise aquosa 

- Aplicabilidade de eletrólise 
 

ED. FÍSICA:  

-Xadrez 

-Ginástica rítmica 



-Ginástica artística 

-Documentário Super Size Me 

-Yoga 

-Esportes paralímpicos  

-Vôlei  

- Handebol 

FHC:  

Bioética   

1. Origem e identidade da bioética  

2. Bioética e Teologia  

3. Bioética das situações-limite da vida humana  

4. Bioética Clínica  

5. Bioética Sanitarista  

6. Bioética Ambiental 


