CONTEÚDO - AVALIAÇÃO INTEGRADA OBJETIVA
2º ANO EM - 1º TRIMESTRE 2017
PORTUGUÊS

Estrutura verbal / Tempos e Modos Verbais (semântica e morfologia) / Formas nominais do verbo (semântica e morfologia) /
Tipologia e gênero textual / Lógica dedutiva e indutiva; sofismas e falácias.

LITERATURA

Leitura e compreensão de textos. Funções e Figuras de Linguagem. Gêneros Literários. Aspectos gerais do Romantismo. Aspectos
específicos do Romantismo brasileiro: tipos de romance, gerações de poesia, basicamente.

INGLÊS
ESPANHOL

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

MATEMÁTICA
BIOLOGIA
QUÍMICA
FÍSICA
FILOSOFIA
SOCIOLOGIA

Leitura e interpretação de textos. Conjunções. The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald)
Vocabulario de ciudad; HayXEstáXTiene; descripción objetiva y subjetiva; presente de subjuntivo; futuro simple de indicativo;
objetivo y público meta; interpretación de texto; inferencia de vocabulario; MuyXMucho.
Primeiro Reinado: Constituição de 1824 - Abdicação de D. Pedro I.
Período Regencial: Grupos políticos; Avanço Liberal X Regresso Conservador; Rebeliões regenciais - fatores gerais e características
principais de cada uma estudada.
Segundo Reinado - Consolidação do Império - Apogeu do Império.
Revolução verde; sistemas agrícolas, estrutura fundiária: sesmarias, lei de terras de 1850; modernização excludente, estatuto da
terra; milagre econômico; crises do petróleo; movimentos sociais no campo. Relações do trabalho. Principais áreas agrícolas:
cerrado, planalto ocidental paulista. Reforma agrária: Cuba; México; França; EUA; Espanha.
MAT I - P.A. e P.G.
MAT II - Logaritmo: consequências da definição, propriedades operatórias, mudança de base ,cologaritmo, logaritmo decimal,
equação e inequação.
Moderna Teoria da Evolução; Classificação Geral dos Seres Vivos.
QI- Reações e relações numéricas. QII Estudo do carbono e classificação de cadeia carbônica.
FÍS I (Dione): Leis de Newton, Força Elástica, Plano Inclinado, Força de Atrito e Roldanas Móveis.
FÍS II (Cadu): Princípio da Óptica Geométrica; Sombra e Penumbra, Câmara escura de Orifício, a cor de um corpo e espelho plano.
Aristóteles - política, metafísica e argumentação - lógica.
Conceitos: individualismo, Georg Simmel, tempo em sociedades tradicionais e modernas, Zygmunt Bauman (até onde trabalhamos
em sala de aula) || Materiais didáticos: caderno e "A metrópole e a vida psíquica".

