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1º ANO EM - 2º TRI 2018
PORTUGUÊS

Leitura e interpretação de textos. Conceitos de fonética: fonética, fonologia, fonema,
letra, vogal, semivogal, consoante, grupos consonantais e suas classificações,
encontros vocálicos e suas classificações, dígrafos, dífonos, aliteração e
assonância. Relações de retomada e processos coesivos lexicais e gramaticais.
Leitura e compreensão de textos. Funções e figuras de linguagem. Diferenciação
entre os Gêneros Literários, através de suas características específicas. O Gênero
Narrativo: suas formas, tipos e características essenciais. Reconhecimento dos
elementos da narrativa e suas especificidades.

LITERATURA

INGLÊS

SUGESTÕES DE LEITURA PARA TRABALHO PÓS PROVA:
O alienista, Machado de Assis
A carta roubada, Edgar Allan Poe
Um homem com um hobby, Robert Bloch
O lutador, Rubem Fonseca
A incrível e triste história de Cândida Erêndira e sua avó desalmada, Gabriel Garcia Marques
O cara, Woody Allen
A terceira margem do rio, João Guimarães Rosa
Noite de Almirante, Machado de Assis
O imortal, Jorge Luis Borges
O homem que sabia javanês, Lima Barreto
A nova Califórnia, Lima Barreto.

The narrative text.
Narrative elements of a short story / Gothic elements in Edgar Allan Poe´s stories
Reading Comprehension (The Pit and the Pendulum and other stories).

ESPANHOL

Descrição física e caráter; vocabulário de família; possessivos; artigos, preposições
e contrações; verbos ser, estar, tener, e regulares no presente do indicativo;
pronomes retos; formalidade X informalidade; inferência de vocabulário; leitura de
letras de música, artigos de jornal, textos multimodais e críticas de filme.

HISTÓRIA

História da América hispânica e Anglo-saxônica (Processo de independência e
século XIX).

GEOGRAFIA
MATEMÁTICA I

Energia e Transporte (livro e apostila); Economia Primário-Exportadora (texto e
apostila).

Função do primeiro grau, função do segundo grau e função modular.
Razões trigonométricas na circunferência trigonométrica. Resolução de problemas,

MATEMÁTICA II envolvendo a lei dos senos e a lei dos cossenos.
BIOLOGIA

Carboidratos / Lipídios / Proteínas.

QUÍMICA

Ligações Químicas, Geometria Molecular, Interações Intermoleculares.

FÍSICA I

MRUV / Movimento Vertical para cima / Queda Livre.

FÍSICA II

Dilatação de Sólidos.

FILOSOFIA

Sofistas - Sócrates - Ética e moral- Platão: A República (Justiça - Política - Poder Educação); Aristóteles - ética e política (formas de governo).

SOCIOLOGIA

Preconceito, discriminação, segregação, mito da democracia racial e preconceito
reativo (Florestan Fernandes), gênero. Ler a apostila “temas contemporâneos de
Sociologia”, entregue em sala.

