
CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES 3ª ETAPA (AV2) 

PERÍODO AVALIATIVO:  07/12 até 15/12 

3º ANO 

PORTUGUÊS:  

Interpretação de texto 
- Teoria da Comunicação (elementos e funções da linguagem) 
- Figuras de linguagem 
  
HISTÓRIA  

Era Vargas  

Livro III– Capítulo 49 

Guerra Fria  

Livro IIII – Capítulo 50  

LITERATURA-  

Terceira fase do modernismo 

Contracultura e Concretismo 

Conto:  A terceira margem do rio,Guimarães Rosa.  
 

MATEMÁTICA   

▪ Seções cônicas: Elipse, parábola e hipérbole 

▪ Elipse, parábola e hipérbole com centro (vértice) na origem: elementos e 

equações 

▪ Elipse, Hipérbole e parábola com centro (vértice) fora da origem: elementos e 

equações 

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

e combinação 

▪ Probabilidade 

INGLÊS 

Text and Comprehension 
Reported Speech 
Passive Voice 
... 
 

 

 



GEOGRAFIA 

INFLUÊNCIA CHINESA NA ÁFRICA - CAPÍTULO 46 

AMÉRICA LATINA - CAPÍTULO 45 -  

ASIA - CAPÍTULO 46 -  

QUÍMICA:  Química orgânica. / Reações orgânicas / Reações inorgânicas (revisão) / 

Cálculo estequiométrico (revisão). 

BIOLOGIA 2:  Ciclos biogeoquímicos (oxigênio e nitrogênio), cadeia e teia alimentar e 

relações ecológicas. 

BIOLOGIA -  Sistema endócrino humano 

.FILOSOFIA-  Direitos Humanos 

SOCIOLOGIA –  A religião no Mundo contemporâneo 

FÍSICA 2   

Acústica: 
 
- Definição; 
- Ondas sonoras; 
- Altura do som; 
- Intensidade do som (qualitativo); 
- Timbre; 
- Eco; 
- Reverberação; 
- Efeito Doppler do som; 
- Efeito Doppler da luz. 
 

FÍSICA – 

- Magnetismo, 
- Ímãs, polos magnéticos de um ímã, força entre os polos de um ímã, 
- Pontos cardeais e a relação deles com os polos de um ímã, 
- Modelo para explicar o magnetismo (modelo dos dipolos magnéticos), 
- Experimento de Oersted e conclusões dele sobre como corrente elétrica é 
capaz de produzir campo magnético, 
- Regra da mão direita, 
- Eletroímãs, 
- Interação entre campo magnético e cargas elétricas em movimento, 
- Regra do tapa, 
- Força eletromotriz induzida e experimentos de Faraday, 
- Transformadores. 
 
 



QUÍMICA 2: 

Equilíbrio químico 

- Princípio de Le Chatelier 

- Constantes de equilíbrio 

- Força de ácidos e bases 

- Hidrólise salina 
 

REDAÇÃO: Produção de texto: gênero dissertativo-argumentativo 

(Enem) 

 


