CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES
2º ANO EM - PROVAS FINAIS 2018
PORTUGUÊS

Leitura e compreensão de texto / Tipologia Textual / Tempos, modos e aspecto
verbal / Regência nominal, verbal e crase / Orações adjetivas / Uso adequado de
pronomes relativos / Vozes Verbais / Concordância Verbal e Nominal

LITERATURA

Leitura e compreensão de textos; Funções e figuras de linguagem; O
Romantismo: tipologia da prosa e gerações de poesia, características gerais e
específicas do estilo; Machado de Assis: características centrais na obra do
autor; a Literatura do século XX: pré-modernismo, Semana de Arte Moderna, 1ª
fase do Modernismo - poesia e prosa; 2ª fase do Modernismo - poesia e prosa.

INGLÊS
ESPANHOL

HISTÓRIA

GEOGRAFIA

Leitura e compreensão de textos. The catcher in the rye.
Pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto de
indicativo; pronombres de complemento (referencia y uso); nexos de oposición;
interpretación de texto; inferencia de vocabulario.
História Geral - Primeira Guerra Mundial; Revolução Russa
História do Brasil - Apogeu do Império (1850-1870), características políticas e
econômicas; Guerra do Paraguai;Movimento Abolicionista / Abolição da
escravidão
crescimento demográfico dos países centrais e periféricos, Crescimento
Demográfico EUA, China , Índia , Japão e Brasil . Revolução Verde,
Agroecologia.Sistemas Agrícolas.

MATEMÁTICA I

probabilidade, combinatória, P.A. e P.G.

MATEMÁTICA II

Geometria Plana e Geometria Espacial:prisma, pirâmide, cilindro e cone.

BIOLOGIA

Fisiologia Humana: Reprodução, Digestão, Respiração e Circulação

QUÍMICA I

Relações numéricas (mol; massa molar e volume molar); problemas
estequiométricos; solubilidade; unidades de concentração; diluição; mistura de
soluções com e sem reação.

QUÍMICA II

Funções: Hidrocarbonetos, haleto orgânico, éter, álcool, fenol, enol, aldeído,
cetona, ácido carboxílico, éster, sal de ácido carboxílico, amida, amina e
aminoácido; isomeria plana.

FÍSICA I

Energia Mecânica e Suas Transformações
Impulso
Quantidade de Movimento
Colisões
Hidrostática

FÍSICA II

Refração Luminosa ( Leis da refração, dioptro plano e angulo limite) Espelhos
esféricos

FILOSOFIA
SOCIOLOGIA

Textos sobre Utopia - Sto. Agostinho - Maquiavel - Contratualistas
não haverá prova final

