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DATA 

 

DISCIPLINA 

 

Nº QUESTÕES 

 

 
04/04 

(3ª feira) 
 

7h10 às 13h 

 
PORTUGUÊS 
MATEMÁTICA 

FÍSICA I (Profº Edgard) 
FÍSICA II (Profº Romero) 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

FILOSOFIA  

 

 
12 
10 
05 
05 
06 
06 

 
 

TOTAL 44 

 

DATA 

 

DISCIPLINA 

 

Nº QUESTÕES 

 
 

05/04 
(4ª feira) 

 
7h10 às 13h 

 
 

BIOLOGIA 
QUÍMICA  

HISTÓRIA GERAL 
HISTÓRIA BRASIL 

GEOGRAFIA 
 SOCIOLOGIA 

 

 
 

10 
10 
05 
05 
10 
06 

                                      TOTAL 48 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO T2 –  I UNIDADE 
                         ENSINO MÉDIO    (2ª SÉRIE) 

DISCIPLINA    CONTEÚDOS  

 
 
 

PORTUGUÊS 
 

 

 

1. Leitura, compreensão e interpretação de elementos do texto – Análise de textos 
narrativos, de diferentes gêneros e esferas discursivas, por exemplo, notícia, crônica, 
conto, história, canção, fábula, piada, lenda, etc., buscando identificar:  

1.1 Propriedades específicas dos elementos de organização narrativa;  
1.2 Relações entre diferentes tipos de linguagem e seus respectivos recursos 

expressivos;  
1.3 Propósitos comunicativos do texto;  
1.4 Papéis sociais dos interlocutores e sua repercussão na construção do texto;  
1.5 Relações do texto com seu contexto espaço-temporal e cultural de produção 

e circulação; 1.6 Relações do texto com outros textos (intertextualidade);  
1.7 Informações explícitas e implícitas veiculadas no texto e produção de 

inferências;  
1.8 Efeitos de ênfase, contraste, ironia, atenuação, gradação, dúvida, humor, etc., 

obtidos por meio de certos recursos lexicais e gramaticais;  
1.9 Procedimentos de coesão por substituição gramatical e lexical; 1.10 Relações 

coesivas e semânticas entre palavras, orações, períodos ou parágrafos, promovidas por 
conectivos ou sequenciadores.  

2. Aspectos relativos à construção dos textos –  
2.1 Interpretação de imagens, gráficos, tabelas, mapas, entre outros gêneros que 

se organizam em torno de recursos multimodais.  
2.2 Efeitos de sentido (surpresa, dúvida, ênfase, contraste, adesão, discordância, 

ironia, humor), provocados pelo uso de certas palavras e expressões ou de recursos 
gráficos como uso de parênteses, aspas, travessões, tipos de letras;  

2.3 Efeitos de sentido provocados pelo emprego da linguagem figurada 
(metáforas, metonímias, entre outras).  

 
3. Análise linguística e reflexão sobre a língua –  
 
3.1 Período simples 
 3.1.1 Sujeito e predicado 
3.2 Novo acordo ortográfico 

 

 
 
 

LITERATURA 

 

 

1. Romantismo 
1.1 Contexto histórico: a dominação política da burguesia e a plena vitória do 

individualismo 
1.2 O projeto literário do Romantismo  

2 O Romantismo no Brasil: Primeira geração — literatura e nacionalidade 
2.1 O nacionalismo e o indianismo 

2.1.1 Gonçalves de Magalhães 
2.1.2 Gonçalves Dias: os índios, a pátria e o amor 

2.2 O Ultra-Romantismo: idealização, paixão e morte 
2.2.1 Álvares de Azevedo: ironia, amor e morte 
2.2.2 Casimiro de Abreu 

2.3 A poesia condoreira: poesia social 
2.3.1 Castro Alves 

 

 
 

REDAÇÃO 

 

- Produção de texto dissertativo-argumentativo em prosa 
 

 

FÍSICA I 
(EDGARD) 

 
 

-Termometria e Dilatação Térmica. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

-Demografia (população) 
- Migrações  
 

BIOLOGIA II 
( PEDRO) 

 
-Sistema Circulatório. 



 

MATEMÁTICA I 
(DIEGO) 

 

 
- Matrizes e Determinantes 

HISTÓRIA 
GERAL 

- Renascimento. 
- Reforma Protestante. 

SOCIOLOGIA - As instituições Sociais. 
  

BIOLOGIA I 
(JOAQUIM) 

-Bactérias  
- Fungos 
- Protozoários 

QUÍMICA I e II * (Qui-I) propriedades do carbono, cadeias carbônicas e nomenclatura de 
hidrocarbonetos. 
* (Qui-II) soluções, concentração de soluções, solubilidade, diluição de 
soluções e mistura de soluções. 

FILOSOFIA  

-Teoria do conhecimento e existencialismo. 

HISTÓRIA DO 
BRASIL 

 
- Sistema colonial e capitania do ouro. 

INGLÊS - Unit 1 

ESPANHOL - COMPRENSIÓN DE TEXTO, VOCABULARIO, PRONOMBRE COMPLEMENTO 

 

MATEMÁTICA II 
GERALDO 

 

- Trigonometría 

FÍSICA II 
ROMERO 

 

- Princípios da Óptica Geométrica, Cor de um Corpo e Espelhos Planos; 

 

 
 

 


