
                        
 
                                            

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
ENSINO MÉDIO (2º ANO) 

 

DISCIPLINA    CONTEÚDOS  

 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 

 

NOE /FINAL e ESPECIAL 

  
1.Leitura, compreensão e interpretação de elementos do texto: análise de textos, de 

diferentes gêneros e esferas discursivas. 
2. Relações entre diferentes tipos de linguagem e seus respectivos recursos 

expressivos; propósitos comunicativos do texto;  
3.Intertextualidade; informações explícitas e implícitas veiculadas no texto e produção 

de inferências; efeitos de ênfase, contraste, ironia, atenuação, gradação, dúvida, 
humor, etc., obtidos por meio de certos recursos lexicais e gramaticais;  

4. Procedimentos de coesão por substituição gramatical e lexical; relações coesivas e 
semânticas entre palavras, orações, períodos ou parágrafos, promovidas por 
conectivos ou sequenciadores.  

5. Análise linguística e reflexão sobre a língua: normas da concordância e da regência 
nominal e verbal; emprego do sinal indicador da crase; emprego da pontuação. 

 
 
 
 
 

LITERATURA 

 

 

NOE /FINAL e ESPECIAL 

 
1. O Romantismo. 1.1 – contexto social e histórico: o estudo da produção literária do 

período romântico brasileiro. 1.2 – as fases da poesia romântica: nacionalista, 
ultrarromântica e social. 1.3 – a prosa romântica: indianista e urbana. 1.3 – A 
literatura de transição, de Manoel Antônio de Almeida. 1.4 – o estudo das principais 
obras dos seguintes autores: Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, 
Joaquim Manoel de Macedo, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida.  

2. O Realismo. 2.1 – contexto social e histórico: o estudo da produção literária do 
período realista do Brasil.2.2 – a relação entre o paradigma racionalista e a 
construção da estética realista e naturalista do Brasil. 2.3 - prosa as idiossincrasias 
da literatura de Machado de Assis e de Aluísio Azevedo. 2.4 – poesia  parnaso-
simbolista: o esteticismo de Olavo Bilac entre o sensualismo e o perfeccionismo do 
verso, e Cruz e Souza entre o misticismo e a revolta contra o preconceito racial. 

 

REDAÇÃO 
NOE /FINAL e ESPECIAL 

Texto dissertativo argumentativo em prosa 
 

 
BIOLOGIA I 
(Joaquim) 

 

NOE/ FINAL/ ESPECIAL 

- cordados e invertebrados 
 

 

 
BIOLOGIA II 

(Pedro) 

 
NOE /FINAL e ESPECIAL 

 

Sistema Endócrino. 

 
MATEMÁTICA I 

(Diego) 
 

NOE /FINAL e ESPECIAL 

 

        - Probabilidade e Estatística                         
 

 
MATEMÁTICA II 

(Geraldo) 
 

 

NOE – Geometria espacial: prisma/ pirâmide / cilindro/ cone/ esfera/ tronco/ sólidos   

            inscritos 

FINAL – Trigonometria/ arcos côngruos / redução ao 1º quadrante/ secante, cossecante               

               e cotangente / identidades trigonométricas/ funções trigonométricas: seno,  
               cosseno e tangente 



 

                                                            
                                                              Domiciana Neta 
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GEOGRAFIA 

  
(NOE) 
*A Estrutura da população brasileira. 
*O sistema migratório no Brasil. 
(Prova Final) 
*Ficha de aula A formação geológica do território brasileiro II. 
*Ficha de aula Considerações sobre a população geral e do Brasil. 
*Ficha de aula A estrutura da população brasileira. 
*Ficha de aula O sistema migratório no Brasil. 
(Prova Especial) 
*Sequência das fichas de aula de 1 à ficha 11 

 
FILOSOFIA / 

HISTÓRIA DO 
BRASIL  

NOE / FINAL e ESPECIAL 
FILOSOFIA:  
Teoria do conhecimento, razão, ética e moral,  Filosofia política, marxismo, 
empirismo e conservadorismo. 
HISTÓRIA DO BRASIL: sistema colonial, capitania do ouro, revoltas coloniais, 
independência política, primeiro reinado,  período gerencial, segundo império.  

 
 
 
 

HISTÓRIA 
GERAL/  

SOCIOLOGIA 
 

  
NOE 
HISTÓRIA GERAL: ILUMINISMO E ABSOLUTISMO. 
SOCIOLOGIA: AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS E O PAPEL SOCIAL DA 
EDUCAÇÃO. 
 
PROVA FINAL 
HISTÓRIA GERAL: AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA E ILUMINISMO. 
SOCIOLOGIA: EDUCAÇÃO E CULTURA. 
 
PROVA ESPECIAL 
HISTÓRIA GERAL: ILUMINISMO, ABSOLUTISMO E AMÉRICA PRÉ-
COLOMBIANA. 
SOCIOLOGIA: EDUCAÇÃO, CULTURA E CIDADANIA. 
 

 

 
 
 

INGLÊS 

 

NOE  

Passive Voice / Reported Speech 

FINAL  

Present Perfect (simple and continuos) /Past Perfect  /Relative clauses (relative pronouns)  

Passive Voice  / Reported Speech 

ESPECIAL 

Mesmo conteúdo da final. 
 

 
 

ESPANHOL 

 

NOE – Compreensão de texto 

FINAL e ESPECIAL   - Presente do subjuntivo / Interpretação textual 

                         - Imperativo (Afirmativo e Negativo) /Pronome  reflexivo 
 
 

  QUÍMICA I e II 
          (Jairo) 

NOE /FINAL e ESPECIAL 
 

- CONTEÚDOS SSA 2 
 

 FÍSICA I 
(Edgard) 

 

NOE – Termometria e Calorimetria 

FINAL -  Calorimetria e Termodinâmica 
 

FÍSICA II 
(Romero)  

NOE /FINAL /ESPECIAL 

- Lentes  Esféricas e Ópticas da Visão 

 

ENSINO 
RELIGIOSO 

 

 

NOE /FINAL /ESPECIAL - Cristianismo / - Hinduismo 

- Sócrates (a existência do bem e do mal) 
 

ED. FÍSICA NOE /FINAL /ESPECIAL - Lutas 


