
COLÉGIO ARNALDO – UNIDADE ANCHIETA                        
PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO – 3ª SÉRIE – 3ª ETAPA  

LÍNGUA PORTUGUESA  

CAPÍTULO CONTEÚDO AULAS PREVISTAS PROVAS 

11 

Regências verbal e nominal 

Estudar as regências verbal e nominal: verbos 
assistir, visar, aspirar, obedecer, informar, ir, 
chegar, pagar, perdoar, querer, lembrar, esquecer 
etc. 

 

02/09 a 06/09 
Simulado 

BL1 

12 

Crase 
Estudar a crase: regra geral, casos em que não 
há crase, casos facultativos e casos obrigatórios. 

09/09 a 18/09 
Simulado 

BL1 

13 

Pontuação 
Analisar a pontuação: regra geral, pontuação do 
período simples e do composto, dois-pontos, 
reticências, ponto e vírgula, aspas, vírgula, 
parênteses e travessão 

19/09 a 25/09 
Simulado 

BL1 

14 

Colocação pronominal 

Estudar a colocação pronominal. Definir próclise, 
mesóclise e ênclise 

 

. 

26/09 a 30/09 

Parcial 
 

15 

Ortografia 

Estudar a ortografia. Definir homônimos, 
parônimos, sinônimos, 

polissemia 
 

. 
02/10 a 04/10 

Parcial 
 

16 

Verbo I 

Estudar o verbo. Definir vozes e classificação dos 
verbos. Analisar suas flexões, modos e tempos 
derivados do presente do indicativo: presente do 
subjuntivo e imperativo. 

07/10 a 11/10 Parcial 

16 

Verbo II 

Analisar os tempos derivados do pretérito perfeito: 
pretérito mais-que-perfeito, imperfeito do subjuntivo 
e futuro do subjuntivo. 

 

16/10 a 23/10 Parcial 

16 

Verbo III 

Analisar as embreagens e o emprego de tempos e 
modos 

(uso metafórico dos tempos). 

 

24/10 a 31/10 
Simulado 

BL2 

17 

Concordância nominal 

Estudar a concordância nominal. Apresentar as 
regras para emprego das palavras: meio, próprio, 
anexo, obrigado, alerta etc. 

04/11 a 08/11 
Simulado 

BL2 



18 

Concordância verbal 

Estudar a concordância verbal.   Apresentar regra 

geral, principais casos (haver, com a palavra se, 

coletivo, sujeito composto etc.) e casos particulares 
(concordância com o verbo ser, sujeito oracional 
etc.). 

11/11 a 14/11 
Parcial 

 

19 

Acentuação 
Estudar determinadas partículas e vícios de 
linguagem. 

. 
18/11 a 22/11 

Provinha 
 

20 
Partículas e vícios de linguagem 
Estudar determinadas partículas e vícios de 
linguagem. 

25/11 a 29/11 
Parcial 
29/11 

LITERATURA 

CAPÍTULO CONTEÚDO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

10 
Pré-modernismo e Vanguardas 
europeias 

02/09 a 06/ a 09/09 a 
13/09 

1ª Parcial 
 

11 Modernismo em Portugal 16/09 a 20/09 
1ª Parcial 

 

12 
Semana de arte moderna e 
primeira geração modernista. 

23/09 a 27/09 e 30/09 
a 04/010 

1ª Parcial 
 

13 2ª Geração modernista 
07/10 a 11/10 e 14/10 

a 18/10 
1ª Parcial 

 

14 3ª Geração modernista 
21/10 a 25/10, 28/10 a 
1/11 e 04/11 a 08/11 

2ª Parcial 
 

15 3ª Geração modernista 
11/11 a 15/11, 
18/11 a 22/11 e 
25/11 a 29/11 

2ª Parcial 
 

15 Tendências contemporâneas 02/12 a 06/12 
2ª Parcial 

 

REDAÇÃO 

CAPÍTULO CONTEÚDO PROVA 

Revisão padrão Enem Semana 28 
- 

“Análise de textos: a evolução 
argumentativa” Capítulo 17 – 
Poliedro 

Semana 29 
- 

Aplicação e treino do modelo Semana 30 
- 

Aplicação e treino do modelo Semana 31 
- 

Top 15 temas Enem 2019 Semana 32 
- 

Top 15 temas Enem 2019 Semana 33 
- 

Top 5 temas Enem 2019 Semana 34 
- 



Revisão PUC Minas (Artigo de 
opinião e Carta-argumentativa) 

Semana 35 
- 

Revisão PUC Minas (Artigo de 
opinião e Carta-argumentativa) 

Semana 36 
- 

Aulão Redação outros 
vestibulares 

Semana 37 
- 

Revisão e plantão tira-dúvidas Semana 38 
- 

Revisão e plantão tira-dúvidas Semana 39 
- 

MATEMÁTICA 1 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVA 

12  

 

Contagem 

 

Formalizar os princípios 
fundamentais da contagem: 
aditivos – cardinalidade da 
reunião de conjuntos e do 
complementar de um conjunto 
– e multiplicativos – 
cardinalidade de produto 
cartesiano e o número de 
arranjos simples. 

 

 
 
 
 

22 

Conteúdo do 
1° Bloco de 
simulado da 
terceira etapa. 
 

12  

 

Números 
fatoriais 

 

Construir o significado do 
valor fatorial de um número  
natural: 
conceito, notação, lei de 
recorrência e propriedades 
aritméticas – multiplicidade e 
divisibilidade. Definir o MMC e 
MDC de dois números 
fatoriais. Definir valor fatorial 
de um número real n. 

 

 
 
 
 

23 

Conteúdo do 
1° Bloco de 
simulado da 
terceira etapa. 
 

12  

Permutações, 
combinações e 

arranjos 

 

Estabelecer os conceitos de 
permutações. Calcular o 
número de permutações: 
simples, com repetição e 
cíclicas. Estudar o conceito de 
combinação e praticar o 
cálculo do número de 
combinações simples. Apontar 
diferenças entre arranjo e 
combinação. 

 

 
 
 

24 

Conteúdo do 
1° Bloco de 
simulado da 
terceira etapa. 
 

13  

 

 

Triângulo de 
Pascal 

 

Triângulo de Pascal 
Apresentar o triângulo de 
Pascal: concepção e formação 
a partir do número de 
combinações simples. Definir 
os coeficientes binomiais, 
apresentando sua forma 
algébrica e observando a 

 
 
 
 
 
 

25 

Conteúdo do 
1° Bloco de 
simulado da 
terceira etapa. 
 



localização no triângulo de 
Pascal. Observar as 
propriedades dos coeficientes 
binomiais – simetria e valores 
extremos e do triângulo de 
Pascal – o teorema das linhas 
e a relação de Stiefel. 
Demonstrar a aplicação do 
triângulo de Pascal: obtenção 
de quantidades de diversas 
combinações simples. 

 

13  

 

 

Binômio de 
Newton 

 

Compreender o Teorema do 
Binômio de Newton. Observar 
a relação entre os coeficientes 
de uma expansão binomial e 
as linhas do triângulo de 
Pascal. Praticar as expansões 

binomiais da forma (a + b)n 

com n > 3. Apresentar a 
expressão do termo geral da 
expansão binomial e definir o 
significado de termo 
independente da variável. 

 

 

 

26  

Conteúdo do 
1° Bloco de 
simulado da 
terceira etapa. 
 

 

14  

 

 

Introdução à 
teoria das 

probabilidades 
 

Formar as primeiras noções 
de probabilidades. Apresentar 
os conceitos fundamentais de 
espaço amostral, experimento 
aleatório e evento. Observar e 
praticar a notação das 
propriedades básicas da 
probabilidade. Definir e 
explorar o conceito de espaço 
amostral equiprovável e 
apresentar o quociente que 
define a probabilidade de um 
evento contido nesse espaço. 

 

 
 
 

 
 
 

27 

Conteúdo do 
2° Bloco de 
simulado da 
terceira etapa. 
 

 

14  

 

Probabilidades 
condicionais 

 

Conceituar as probabilidades 
condicionais: conceito, 
notação e expressões 
algébricas. Apresentar o 
Teorema de Beyes. 

Definir os conceitos de 
eventos independentes e 
eventos mutuamente 
exclusivos. 

 
 
 
 

28 

Conteúdo do 
2° Bloco de 
simulado da 
terceira etapa. 
 

 

14  

Probabilidades da 
união e da 
interseção 

 

Concluir a análise 
bidimensional de 
probabilidades, apresentando 
as expressões para as 
probabilidades da reunião e da 
interseção de dois eventos. 

 
 

29  

Avaliação 
parcial da 
terceira  etapa 

 

14  

 

Investigar a probabilidade de 
ocorrência de um evento: 

 
 

Avaliação 
parcial da 



Distribuição 
binomial de 

probabilidades 

 

experimento aleatório e 
repetido sucessivamente. 
Apresentar a distribuição 
binomial de probabilidades e 
aplicar a expressão do termo 
geral do binômio de Newton 
no cálculo de probabilidades. 

 
30  

terceira etapa 
 

 
 

MATEMÁTICA 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVA 

10 

 

 

Determinantes 

 

Apresentar o conceito de 
determinante de uma matriz 
quadrada e alguns dos 
algoritmos usados para 
calcular esses determinantes, 
com o Teorema de Laplace e 
a regra de Sarrus. 

 
 

 
19 

Conteúdo do 
1° Bloco de 
simulado da 

terceira etapa. 

10 

 

 

 

Propriedades dos 
determinantes 

 

Estudar as diversas 
propriedades dos 
determinantes, como as que 
antecipam seu valor nulo e as 
que definem os determinantes 
das matrizes transpostas e 
inversas e das matrizes 
triangulares. 
Apresentar os Teoremas de 
Binet e Jacobi, introduzindo o 
conceito de combinação 
linear. 

 
 
 
 

20 Conteúdo do 
1° Bloco de 
simulado da 

terceira etapa 

11 

 

 

Sistemas lineares 

 

Compreender o significado e a 
utilidade dos sistemas lineares 
como ferramenta de resolução 
de problemas cotidianos. 
Formalizar a classificação 
desses sistemas e apresentar 
o escalonamento como 
processo de sua resolução. 

21 

Conteúdo do 
2° Bloco de 
simulado da 

terceira etapa 

11 

 

 

Discussão de 
sistemas lineares 

 

Apresentar a regra de Cramer 
como ferramenta de 
resolução, 
classificação e discussão de 
sistemas lineares. 

22 
Conteúdo do 
2° Bloco de 
simulado da 

terceira etapa 

13 

 

 

 

 

 

Polinômios 

 

Introduzir os conceitos 
básicos de polinômio 
definindo  termo, variável, 
grau, coeficiente, termo 
independente, raiz e 
multiplicidade de uma raiz. 
Apresentar as representações  
de um polinômio nas formas 
fatorada e desenvolvida para 
expoentes decrescentes da 
variável. Mostrar como 

 
 
 
 
 
 
 

26 

Conteúdo do 
2° Bloco de 
simulado da 

terceira etapa 



calcular  a soma dos 
coeficientes de um polinômio 
e estabelecer o conceito de 
identidade polinomial. 

13 

 

 

 

Operações com 
polinômios 

 

Definir as operações   
polinomiais:   adição,   
subtração  e multiplicação.   
Fazer o   estudo   do   grau   
dos polinômios resultantes
 dessas operações.
 Apresentar algumas 
propriedades gráficas de um 
polinômio, localizando o termo 
independente e suas raízes 
reais no sistema cartesiano. 

 
 
 
 
 
 

27 

Conteúdo do 
2° Bloco de 
simulado da 

terceira etapa 

13 

 

 

 

Divisão de 
polinômios 

 

Estudar as técnicas de 
divisão polinomial e seus 
elementos: dividendo, divisor, 
quociente e resto. Apresentar 
o Teorema de Descartes e o 
dispositivo prático de Briot-

Ruffini. Definir a divisibilidade 
entre dois polinômios e 
compreender o Teorema de 
D’Alambert. 

 
 
 
 

28 
Conteúdo da 

parcial da 
terceira etapa 

MATEMÁTICA 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

9 

 

Equações da 
circunferência 

Explicar a equação geral e a 
reduzida da circunferência no 
plano cartesiano. Identificar a 
equação da  circunferência  
por três pontos. Promover o 
entendimento de problemas 
de máximas e mínimas 
ordenadas e abscissas, 
problemas de máxima e 
mínima aproximação e 
tangência aos eixos. 

 
 
 

 
1 

 
Parcial Única 

9 

 

Posições relativas 
envolvendo 

circunferências 

Conceituar as posições 
relativas entre retas e 
circunferências (secantes, 
tangentes, externas). 
Determinar as interseções, o 
comprimento de cordas e os 
problemas de tangência. 
Elucidar as posições relativas 
entre circunferências 
(secantes, tangentes, 
externas), determinar suas 
interseções e resolver 
problemas de tangência. 

 
 
 
 
 
 

2 

 

10 
Elipses, parábolas 

e hipérboles 

Apresentar as seções cônicas 
de um cone. Definir as 

 
 

 



cônicas a partir das distâncias 
dos pontos aos focos. Definir 
os conceitos de 
excentricidade, focos, vértices 
e eixos. Abordar as equações 
cartesianas. 

 
3 

10 

 

Gráficos de 
relações de duas 

variáveis 

Apresentar a interpretação 
gráfica de inequações de 
duas variáveis. Delimitá-las no 
plano em regiões definidas 
por equações de retas, 
circunferências, elipses, 
parábolas e hipérboles. 
Propor o estudo das áreas de 
algumas dessas regiões. 

 

 
 
 

4 

 

11 

Posições 
relativas no 

espaço 

Orientar o estudo das 
posições relativas entre 
pontos, retas e planos, bem 
como de paralelismo e 
perpendicularismo. Explicar as 
projeções de ângulo entre 
retas, ângulo entre planos 
(diedros) e as distâncias entre 
ponto e reta, reta e reta, ponto 
e plano, reta e plano. 

 
 
 

5 

 

12 Paralelepípedos 

Elucidar o cálculo de volume, 
a área de superfície e as 
diagonais de paralelepípedos. 
Conceituar os ângulos entre 
diagonais, os problemas com 
paralelepípedos inclinados e 
as seções no cubo. 

 
 

6 

 
Parcial Única 

13 Prismas 

Conceituar o prisma, o 
princípio de Cavalieri, o 
cálculo de volume, a área de 
superfície e as diagonais para 
prismas retos e oblíquos. 

 
 
7 

 
Parcial Única 

13 Pirâmides 

Conceituar a pirâmide. 
Apresentar as pirâmides reta, 
oblíqua, regular e o apótema 
da base e da pirâmide. 
Abordar o cálculo de áreas e 
volumes. 
 

 
 

8 

 
 
 

13 
Poliedros de 

Platão 

Propor o estudo da relação de 
Euler, do número de faces, 
vértices e arestas. Analisar os 
poliedros de Platão (tetraedro, 
hexaedro, octaedro, 
dodecaedro, icosaedro) e as 
relações métricas de área e 
de volume para o tetraedro 
regular e o octaedro regular. 

 
 
 
 
 

9 

 

14 Cilindros 

Definir os elementos do 
cilindro e os tipos de cilindros. 
Demonstrar a planificação do 

 
 

10 

 
Parcial Única 



cilindro de revolução e o 
cálculo de áreas e volumes. 

15 Cones 

Definir os elementos do cone. 
Conceituar a planificação e o 
cálculo de áreas e volumes. 

 
11 

 
Parcial Única 

15 Esfera 

Definir  os elementos da 
esfera.  Explicar os 
hemisférios  e as 
calotas, os fusos e as cunhas 
esféricas. Elucidar o cálculo 
de 
áreas e volumes. 

 
12 

 
Parcial Única 

15 
Inscrição e 

circunscrição 

Conceituar as esferas 
inscritas e circunscritas em 
poliedros, cilindros e cones, 
bem como os poliedros, os 
cilindros e os cones inscritos 
em cubos e em outros 
poliedros. 

 
 

13 
 

16 Troncos 

Definir os troncos de 
pirâmides e cones. Abordar a 
razão de 
semelhança. Conceituar os 
troncos de cilindros. 

 
 

14 
 

 QUÍMICA 1 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

6 
Nomenclatura 

dos compostos 
orgânicos /  

Estudar a nomenclatura de 
compostos orgânicos. 
Apresentar a nomenclatura da 
Iupac (prefixos, infixos e 
sufixos). Definir 
hidrocarbonetos. Aprender a 
nomenclatura de 
ramificações. Compreender a 
nomenclatura da Iupac de 
cadeias normais e 
ramificadas. Distinguir 
alcanos, alcenos, alcinos, 
alcadienos, ciclanos e 
aromáticos. Deduzir a fórmula 
geral e representação dos 
compostos. 

30/07 a 14/08  

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

6 Haletos 
orgânicos, 

álcoois, fenóis e 
éteres 

Aprender os haletos 
orgânicos (haleto de alquila e 
de arila), álcoois (primário, 
secundário e terciário), fenol e 
éter. Estudar a nomenclatura 
da Iupac, nomenclatura 
substitutiva de ca- deias 
normais e ramificadas e 
nomenclatura radiofuncional. 

19/08 a 23/08 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

6 Aldeídos, cetonas, 
Explanar os compostos 
carbonílicos: aldeídos, 

26/08 a 30/08 Conteúdo da 
prova única 3ª 



ácidos 
carboxílicos e 

ésteres 

cetonas, ácidos carboxílicos e 
seus sais e ésteres. Estudar a 
nomenclatura da Iupac, 
nomenclatura substitutiva de 
cadeias normais e ramifi- 
cadas e nomenclatura 
radiofuncional. 

etapa 
 

6 
 
 

Aminas, amidas, 
nitrilas e 

nitrocompostos 

Entender aminas (primárias, 
secundárias e terciárias), ami- 
das, nitrilas, nitrocompostos, 
cloreto de ácidos carboxílicos, 
anidrido de ácidos 
carboxílicos. Estudar a 
nomenclatura da Iupac, 
nomenclatura substitutiva de 
cadeias normais e ramifi- 
cadas e nomenclatura 
radiofuncional. 

02/09 a 06/09 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

 

7 

 

 

 
 

Isomeria plana ou 
constitucional 

Definir isomeria. Mostrar a 
isomeria plana: isomeria 
funcional, tautomeria, 
isomeria de cadeia, isomeria 
de posição, isomeria de 
compensação (metameria). 

09/09 a 20/09 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

7 
 
 

 
Isomeria espacial I 

Conceituar isomeria 
geométrica e mostrar as 
condições para que ela 
ocorra. Definir isomeria 
óptica. Apresentar moléculas 
simétricas e assimétricas e 
relacionar com carbono quiral 
e desvio de luz polarizada. 
Diferenciar enantiômeros, 
diasteroi- sômeros e mistura 
racêmica. 

23/09 a 27/09 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

7 
 

 
Isomeria espacial 

II 

Estudar moléculas com dois 
ou mais carbonos quirais 
diferen- tes, determinação de 
números de isômeros 
opticamente ati- vos e de 
misturas racêmicas. Conhecer 
moléculas com dois carbonos 
quirais iguais. 

30/09 a 04/10 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

8  

 

 

 
Reações de 

substituição I 

 

Compreender a quebra das 
ligações (homolítica e 
heterolítica). Estudar reações 
de substituição em alcanos, 
em haletos, em álcoois e em 
aromáticos, incluindo a 
dirigência na substituição em 
aromáticos.de massas iguais 
e de uma massa muito maior 
do que a outra. Estudar 
colisão parcialmente elástica 
unidimensional entre duas 
partículas e entre uma 

07/10 a 18/10 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 



partícula e uma superfície 
plana. Estudar a colisão 
parcialmente  elástica  
bidimensional  entre uma 
partícula e uma superfície 
plana, a colisão inelástica 
bidimensional entre duas 
partículas e a colisão elástica 
bidimensional entre duas 
partículas. 

8 
Reações de 

substituição II 
Aprender reações de 
esterificação, hidrólise, 
saponificação e 
transesterificação 

07/10 a 18/10 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Análise 
dimensional 

Definir as 7 grandezas 
fundamentais do Sistema 
Internacional, bem como suas 
respectivas unidades, 
símbolos e dimensionais. 
Definir o que é dimensional. 
Explicar a utilidade da análise 
dimensional, tanto para a 
previsão de fórmulas quanto 
para a  verificação  da  
homogeneidade  dimensional  
de fórmulas. 
Determinar as dimensionais 
de diversas grandezas 
derivadas: área, volume, 
velocidade, aceleração, força, 
trabalho e energia, potência, 
impulso e quantidade de 
movimento, pressão, 
densidade volumétrica, 
momento de uma força, 
momento angular, carga 
elétrica, resistência elétrica, 
campo elétrico, campo 
magnético, coeficiente de 
dilatação térmica, capacidade 
térmica e calor específico. 
Mostrar o método de previsão 
de fórmulas utilizando análise 
dimensional. 

07/10 a 18/10 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

8 
 

Reações de 
oxidação I 

Aprender as reações de 
oxirredução, combustão e 
oxidação 
de álcoois 

21/10 a 25/10 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

8 
 
 

Reações de 
oxidação II e 

redução 

Apresentar as reações de 
oxidação de ligações duplas 
(ozonólise e oxidação 
energética) e oxidação de 
alquilbenzenos. Estudar as 
reações de redução de 
carbonilas e carboxilas. 

21/10 a 25/10 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 



9 
 

Caráter ácido-
básico de 

substâncias 
orgânicas 

Conceituar o caráter ácido e 
básico de compostos 
orgânicos. Mostrar a acidez 
dos ácidos carboxílicos e dos 
fenóis. Explanar a força 
básica das aminas e o caráter 
anfótero dos aminoácidos. 

28/10 a 01/11 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

10 
 

Polímeros de 
adição 

Estudar polímeros de adição 
– polímeros vinílicos e 
acrílicos. Compreender o 
processo de vulcanização da 
borracha. 

04/11 a 08/11 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

10 
 

 
Polímeros de 
condensação 

Aprender polímeros de 
condensação – poliésteres, 
poliamidas, policarbonatos e 
baquelite. Mostrar a diferença 
entre termoplásticos e 
termofixos. 

04/11 a 08/11 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

11 
 
 

Aminoácidos e 
proteínas 

Estudar aminoácidos. 
Apresentar a estrutura das 
proteínas: ligação peptídica, 
estruturas primária, 
secundária, terciária   e 
quaternária. Compreender a 
desnaturação de proteínas e 
enzimas. 

11/11 a 15/11 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

11 
 

Lipídeos 

Estudar os lipídeos. 
Diferenciar ácidos graxos 
saturados e insaturados. 
Conceituar triacilgliceróis e 
fosfolipídeos. 

18/11 a 22/11 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

11 
 
 
 
 

Carboidratos 

Explicar os carboidratos. 
Mostrar monossacarídeos na 
forma anidra e piranosídica. 
Apresentar os dissacarídeos 
mais co- muns: sacarose, 
maltose e lactose. Expor os 
principais polis- sacarídeos: 
amido, glicogênio, celulose. 
Demonstrar a hi- drólise de 
polissacarídeos. 

25/11 a 29/11 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

12 
 

Recursos 
orgânicos 

Aprender sobre o carvão. 
Mostrar a pirólise do carvão: 
gás de iluminação, alcatrão e 
coque. Estudar a formação e 
composição química do 
petróleo. Apresentar os 
produtos da destilação 
fracionada do petróleo. Definir 
índice de octanagem da 
gasolina. Explanar os 
combustíveis alternativos: 
etanol, biogás e biodiesel. 
Conceituar fermentação e 
produção de álcool. 

25/11 a 29/11 Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 



QUÍMICA 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

6 

 
 
 
 
 
 

Propriedades 
coligativas I 

Conceituar e enumerar as 
propriedades coligativas: 
tonoscopia, ebulioscopia, 
crioscopia e osmoscopia. 
Definir pressão máxima de 
vapor (abordando o aspecto 
de equilíbrio que existe nesse 
conceito) e analisar os fatores 
que nela influem. Estudar as 
curvas de pressão máxima de 
vapor. Definir a ebulição 
segundo o conceito de 
pressão máxima de vapor. 
Estudar o efeito tonoscópico. 
Equacionar a Lei de Rauolt 
para o efeito tonoscópico. 

30/07 a 02/08 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

7 

 
 
 
 

Propriedades 
coligativas II 

Definir ebuliometria, criometria 
e osmometria. Estudar, no 
diagrama de equilíbrio de 
fases, os efeitos ebulioscópico 
e crioscópico, bem como o 
efeito tonoscópico. Mencionar 
a ebulioscopia e a crioscopia 
como consequências diretas 
do efeito tonoscópico. 
Equacionar a Lei de Raoult 
para os efeitos ebulioscópico 
e crioscópico. Definir os tipos 
de membrana. Mencionar 
difusão. Definir osmose e 
pressão osmótica. Equacionar 
e calcular a pressão osmótica. 

05/08 a 09/08 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

7 

Propriedades 
coligativas em 

soluções iônicas 

Estudar propriedades 
coligativas em soluções 
iônicas. Deduzir e aplicar o 

fator de Van’t Hoff para 
solutos iônicos. 

05/08 a 09/08 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

8 

 
 
 

Oxirredução 

Iniciar o estudo de 
oxirredução. Definir o estado 
de oxidação.  Enumerar as 10 
regras para cálculo do nox, 
com extensa exemplificação 
para compostos orgânicos e 
inorgânicos. 
Resolver vários exemplos. 

12/08 a 23/08 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

8 

 
 

Conceito de 
oxidação e 

redução 

Conceituar oxidação e 
redução. Definir agente 
oxidante e agente redutor. 
Estudar com exemplos. Definir 
auto-oxirredução 

26/08 a 30/08 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 



 (desproporcionamento). 

8 

 
 

Balanceamento 
por oxirredução 

Estudar o balanceamento por 
oxirredução. Enumerar os 
passos para o balanceamento 
de reações de oxirredução. 
Justificar cada um desses 
passos pelos princípios da 
conservação das cargas e das 
massas. 

26/08 a 30/08 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Radioatividade – 
conceitos básicos 

 

Iniciar o estudo de 
radioatividade, abordando um 
breve histórico sobre o 
assunto. Definir 
radioatividade. Estudar as 

neutrino, analisando 
características como poder de 
penetração, velocidade de 
propagação, carga 
49 e 50 e comportamento 
frente ao campo elétrico. 
Estudar as reações nucleares, 
mencionando as Leis de 
Soddy para as emissões alfa 
e beta, compreendendo a 
dinâmica das reações 
nucleares segundo a 
conservação das cargas e dos 
números de massa. 
Mencionar que a massa não 
se conserva para esse tipo de 
fenômeno. 

02/09 a 06/09 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

9 

 
Radioatividade – 

fenômenos e 
aplicações 

Estudar as aplicações da 
radioatividade: fissão e fusão 
nucleares. Abordar as usinas 
nucleares e as bombas 
atômicas 
em fenômenos de fissão. 
Abordar os fenômenos solares 
de fusão a frio como 
fenômenos de fusão nuclear. 
Estudar a datação por 
carbono-14, analisando a sua 
síntese no planeta e sua 
presença em tecidos vivos. 

09/09 a 13/09 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

9 

 
 

Cinética das 
emissões 

radioativas 

Estudar a cinética das 
emissões radioativas. Definir 
período de meia-vida. Calcular 
o período de meia-vida de 
radionuclídeos por meio de 
gráficos. Resolver problemas 
envolvendo o 
aspecto quantitativo. 

16/09 a 04/10 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 



10 

 
Reações de 

síntese e análise 

Definir e estudar as reações 
de síntese e análise, 
verificando o que motiva a 
ocorrência de uma reação 
química e utilizando 
exemplificações cotidianas. 

07/10 a 18/10 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

10 

 
 

Reações de 
simples troca ou 

deslocamento 

Estudar as reações de 
simples troca ou 
deslocamento. Diferenciar 
reações de simples troca 
catiônica e aniônica, com as 
devidas filas de reatividade 
dos metais e dos ametais. 

21/10 a 25/10 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

10 

 
 

Reações de 
dupla-troca 

Rever e aprofundar as 
reações de dupla-troca. 
Verificar as condições de 
ocorrência das reações de 
dupla-troca e exemplificar com 
equações de reações que 
ocorrem ou não. 

28/10 a 01/11 

Conteúdo da 
prova única 3ª 

etapa 
 

QUÍMICA 3 
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SEMANA DO 
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PROVAS 

6 
 
 
 
 
 

Hidrólise de sais 

Definir hidrólise de sais. 
Equacionar reações de 
hidrólise de cátions de bases 
fracas e de hidrólise de ânions 
de ácidos fracos. Definir e 
calcular a constante de 
hidrólise. Abordar a 
importância da predominância 
do caráter do mais forte para 
determinar o caráter do meio. 
Calcular o pH de um sistema 
aquoso após a adição de um 
sal. 

01/07 a 12/07 Conteúdo da 
prova única 

3ª etapa 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Produto de 
solubilidade 

Abordar o aspecto qualitativo 
do equilíbrio heterogêneo 
entre uma solução saturada e 
seu corpo de fundo. Definir 
solubilidade em mol/L e 
constante do produto de 
solubilidade. Equacionar a 
relação entre a solubilidade e 
o Kps. Resolver problemas 
envolvendo reações com 
precipitação. Estudar o efeito 
do íon comum como influência 
em precipitações. Resolver 
exemplos de problemas 
clássicos envolvendo 
precipitações. 

30/07 a 09/08 Conteúdo da 
prova única 

3ª etapa 
 



7 
 
 
 
 
 
 
 

Pilhas 

Introduzir os objetivos da 
eletroquímica. Estudar a pilha 
de Daniell, abordando as 
diferenças entre as duas 
meias-células: polos positivo e 
negativo, ânodo e cátodo, 
meia-reação de oxidação e 
redução, corrosão e 
eletrodeposição, diluição e 
concentração de íons durante 
o funcionamento de uma 
pilha. Equacionar a reação 
global de uma pilha e abordar 
a sua representação oficial. 
Estudar o sentido do fluxo de 
elétrons e diferenciá-lo do 
sentido convencional da 
corrente. 

12/08 a 30/08 Conteúdo da 
prova única 

3ª etapa 
 

7 
 
 
 

Cálculo de força 
eletromotriz e 

espontaneidade 

Definir potencial de eletrodo. 
Estudar o eletrodo padrão de 
hidrogênio e a sua 
importância. Com a tabela de 
potenciais-padrão, calcular a 
força eletromotriz de uma 
pilha nas condições padrão. 
Relacionar a espontaneidade 
de uma reação global com a 
força eletromotriz de uma 
pilha. 

02/09 a 20/09 Conteúdo da 
prova única 

3ª etapa 
 

7 
 
 
 

Corrosão e tipos 
de pilha 

Estudar três importantes tipos 
de pilhas: bateria de chumbo, 
células-combustíveis e 
corrosão metálica pela ação 
do ar úmido ou água aerada. 
Abordar procedimentos 
anticorrosivos: metais de 
sacrifício e galvanização. 

23/09 a 04/10 Conteúdo da 
prova única 

3ª etapa 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Eletrólises 

Estudar o procedimento da 
eletrólise, abordando o seu 
aspecto não espontâneo. 
Estudar as eletrólises ígneas. 
Estudar as eletrólises em 
solução aquosa com eletrodos 
inertes, abordando a tabela de 
preferência de descargas e 
equacionando as descargas 
dos íons da água. Estudar as 
eletrólises em solução aquosa 
com eletrodos ativos, 
abordando o aspecto da 
purificação do cobre e da 
eletrodeposição como 
procedimento galvanizador. 

07/10 a 25/10 Conteúdo da 
prova única 

3ª etapa 
 

7 
 

Leis de Faraday 
Definir a constante Faraday. 
Equacionar e estudar as leis 
de 

28/10 a 08/11 Conteúdo da 
prova única 

3ª etapa 



Faraday.  

BIOLOGIA 1 
 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO SEMANA PROVAS 

- 

 
 

Introdução à 
Genética clássica 

Introduzir os principais aspectos da 
Genética clássica: noções de 
probabilidade, o papel dos gametas 
e os fundamentos da Primeira Lei 
de Mendel. Explorar os padrões de 
cruzamentos e a utilização de 
heredogramas. 

 
02/09 a 06/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

- 

 
 
 

Variações da 
Primeira Lei de 

Mendel 

Conceituar alelos letais, 
dominância incompleta, 
codominância, pleiotropia, 
expressividade variável e 
penetrância. Mostrar os padrões de 
herança envolvidos nesses casos. 
Estudar os tipos de ge- 
melaridade.e as desigualdades de 
gênero que persistem na 
atualidade. 

 
 
 

09/09 a 13/09 

Av. 
Parcial/3ª 

etapa 

- 

 
 

Alelos múltiplos e 
sistema ABO 

 
 
 

Conceituar alelos múltiplos. 
Descrever aspectos genéticos e 
fisiológicos do sistema ABO 
(tipagem e transfusão sanguínea) 
do Brasil. 

 
 

16/09 a 20/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

- 

 
 
 

Sistema Rh 
 
 

Descrever aspectos genéticos e 
fisiológicos do sistema san- guíneo 
Rh (tipagem e transfusão 
sanguínea e eritroblastose fetal). 
Conceituar o sistema MN. 

 
 

23/09 a 27/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

 
 Aula prática 
de sistema 

ABO. 
 

- 

 
 

Segunda Lei de 
Mendel 

Discutir a Segunda Lei de Mendel 
(lei da segregação independente). 
Determinar o número de gametas 
formados e o número de encontros 
gaméticos. Estudar os tipos de 
cruzamentos e 
suas proporções genotípicas e 
fenotípicas. 

 
30/09 a 04/10 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

- 

 
 
 
 

Interações 
gênicas 

Conceituar e classificar as 
interações gênicas: simples e 
epistasia (dominante e recessiva). 
Estudar os principais casos de 
herança quantitativa e explorar a 
determinação do número de 
classes fenotípicas. Trabalhar os 
padrões de cruzamentos e as 
proporções esperadas na prole, 

 
 
 
 

07/10 a 11/10 

Av. Parcial/3ª 
etapa 



relacionando com o Triângulo de 
Pascal. 

- 

 
 

Linkage e mapas 
gênicos 

Conceituar linkage, relacioná-lo à 
ocorrência de crossing-over 53 e 
54 e mostrar a sua contribuição na 
formação de gametas. Deter- minar 
as taxas de recombinação e 
empregá-las na construção de 
mapas genéticos. 

 
 
 

14/10 a 18/10 

Av. 
Parcial/3ª 

etapa 

- 

 
Genoma humano 
e cromossomos 

sexuais 
 

Estudar a importância dos 
cromossomos sexuais. Classificar 
os sistemas de determinação do 
sexo. Apresentar os casos de 
heranças limitada, influenciada e 
ligada ao sexo. Conceituar 
cromatina sexual e mostrar a sua 
importância. 

 
 

21/10 a 25/10 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

 

 
 

Mutações gênicas 
e cromossômicas 

Retomar o estudo das mutações e 
classificá-las em gênicas (inserção, 
deleção e substituição) e 
cromossômicas (estruturais e 
numéricas). Detalhar as mutações 
numéricas (euploi- dias e 
aneuploidias). Descrever casos 
mais frequentes de aneuploidias 
humanas (triplo X, Klinefelter, duplo 
Y, Turner, Down). 

 
 
 
 

28/10 a 01/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

- 

 
 

Genética de 
populações 

Estudar a genética das populações. 
Conceituar as condições de 
equilíbrio genético da população. 
Relacionar evolução e genética. 
Calcular a frequência de alelos na 
população (teorema 
de Hardy-Weinberg). 

 
 
 
 

04/11 a 29/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

BIOLOGIA 2 

 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO SEMANA PROVAS 

10 Classificação 
básica das 

plantas e ciclos 
reprodutivos de 

eucariontes 

Apresentar a classificação 
básica das plantas (briófitas, 
pteri- dófitas, gimnospermas e 
angiospermas). Discutir os 
ciclos re- produtivos de 
eucariontes. 

 
02/09 a 06/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

11  

Classificação 
geral das 

plantas/Briófitas e 
pteridófitas 

Ampliar a classificação das 
plantas: avasculares e 
traqueófitas, criptógamas e 
fanerógamas. Detalhar o 
estudo de briófitas e 
pteridófitas: estrutura, 
principais exemplos e ciclo 
reprodutivo. 

 
 

 
 

09/09 a 13/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

12 
 

Gimnospermas 
Estudar o grupo das 
gimnospermas: estrutura, 

 

 
Av. Parcial/3ª 

etapa 



 
 

principais exemplos e ciclo 
reprodutivo. 

 
16/09 a 20/09 

13 
 

Angiospermas: 
aspectos da 
reprodução 

 

Estudar o grupo das 
angiospermas: características 
gerais, estrutura da flor e ciclo 
reprodutivo. Comparar 
gimnospermas e 
angiospermas. 

 

23/09 a 27/09 Av. Parcial/3ª 
etapa 

13 
 

Aula prática de 
botânica 

Analisar os componentes da 
semente de angiospermas. 
Clas- sificar angiospermas em 
monocotiledôneas, 
eudicotiledôneas e 
dicotiledôneas basais. 
Apresentar os tipos de 
polinização e as adaptações 
das flores aos agentes 
polinizadores. Estudar os tipos 
e as funções dos frutos. 

 
 
 

30/09 a 04/10 Av. Parcial/3ª 
etapa 

 
 Aula prática 
de botânica 

14 
 
 

Morfologia 
externa das 

plantas 

Apresentar os grandes 
aspectos da morfologia 
externa das plantas. Estudar a 
estrutura e a classificação dos 
órgãos vegetativos das 
plantas: raiz, caule e folha. 

 
 

07/10 a 11/10 Av. Parcial/3ª 
etapa 

15 
 
 
 

Apresentação dos 
tecidos vegetais 

Apresentar os tecidos 
vegetais. Classificar os 
tecidos permanen- tes 
(condução, sustentação, 
revestimento e parênquimas). 
Ana- lisar os tipos de tecidos 
meristemáticos e as 
características das células 
meristemáticas. 

 
 

14/10 a 01/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

16 
 

 
 
 

Nutrição e 
secreção vegetal 

Apresentar os tipos de 
nutrição vegetal (orgânica e 
inorgâni- ca). Conceituar 
macro e micronutrientes. 
Analisar a estrutura da folha, 
da raiz e do caule, 
estabelecendo suas relações 
com a nutrição. Discutir os 
principais tipos de tecidos de 
secreção vegetal: nectários e 
canais laticíferos e resiníferos. 
 

 

04/11 a 08/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

17 
 
 
 

Revestimento e 
trocas gasosas 

em plantas 
 

Estudar os tecidos de 
revestimento: epiderme e 
súber. Ana- lisar as trocas 
gasosas nas plantas e discutir 
a estrutura e o funcionamento 
dos estômatos. Estudar a 
transpiração vege- tal: 
importância, métodos de 
demonstração e curva de 

 
 

11/11 a 15/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 



fecha- mento estomático. 

18 

 

 
 

Transporte e 
sustentação em 

plantas 

Estudar os tecidos de 
condução de seiva (xilema e 
floema) e os tecidos de 
sustentação (esclerênquima e 
colênquima). Explicar o 
mecanismo de condução de 
seiva bruta e de seca 
fisiológica. Explicar o 
mecanismo de condução de 
seiva elaborada e analisar 
alguns aspectos práticos 
acerca desse processo: 
pulgões e anel de Malpighi. 

 
 
 

18/11 a 22/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

19 
 
 

Hormônios 
vegetais 

Estudar os hormônios 
vegetais e sua interferência 
nas atividades da planta: 
germinação, crescimento, 
redução do metabolismo e 
maturação. 

 
 

25/11 a 29/11 Av. Parcial/3ª 
etapa 

20 
 
 

Movimentos 
vegetais e 

fotoperiodismo 

Classificar e explicar os 
movimentos vegetais 
(tactismo, tropismo e 
nastismo). Estudar o 
fotoperiodismo. Classificar as 
plantas em PDL e PDC e 
analisar a importância do 
fitocromo em processos 
fisiológicos. 

 
 
 
 

25/11 a 29/11 
Av. Parcial/3ª 

etapa 

21 
 
 

Plantas e 
ambiente: biomas 

Analisar as interações das 
plantas com o ambiente. 
Retomar e aprofundar o 
conceito de bioma e relacioná-
lo ao processo de sucessão 
ecológica. Classificar os 
biomas e analisar os fatores 
ambientais que os 
influenciam. 

 
 
 

 
25/11 a 29/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

21 
 

Plantas e 
ambiente: 

grandes biomas 
terrestres e do 

Brasil 

Descrever os grandes biomas 
terrestres e do Brasil. Discutir 
os aspectos ecológicos dos 
biomas tendo como foco as 
adaptações das plantas. 

 
 

25/11 a 29/11 Av. Parcial/3ª 
etapa 

BIOLOGIA 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO SEMANA PROVAS 

9 

 

Sistema 
digestório e 
vitaminas 

Introduzir o estudo da 
fisiologia humana. Analisar o 
sistema digestório, bem  como  
seus  componentes  e  suas 
funções. 

 
 
 

 
02/09 a 06/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 



Discutir aspectos da nutrição 
e estudar o papel das 
vitaminas. 

10 

 
Sistema 

respiratório 

Estudar  o  sistema  
respiratório,  seus  
componentes  e seus 
aspectos funcionais. Analisar 
a mecânica e o controle dos 
movimentos respiratórios. 

 
 
 

09/09 a 13/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

11 

 

 

Sistema 
circulatório 

 

Estudar o sistema circulatório, 
bem como seus componentes 
e seus aspectos funcionais. 
Analisar a anatomia e o 
funcio- namento do sistema 
nos grupos de vertebrados. 
Descrever a 
circulação humana: anatomia 
e controle dos batimentos car- 
díacos. 

 

 
 

16/09 a 20/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

12 

 
 
 

Sangue 

Estudar os componentes do 
sangue e as funções que 
desempenham.  Discutir os 
processos de coagulação, 
transporte de 
gases e troca de materiais nos 
capilares. 

 
23/09 a 27/09 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

13 

 
 
 

Sistema 
imunitário 

Estudar o sistema imunitário,  
seus  componentes  e  suas 
20 e funções. Analisar a 
resposta inflamatória. Detalhar 
os aspectos fundamentais da 
imunologia: antígenos, 
anticorpos, tipos de 
imunização, soro e vacina. 

 
 
 
 

30/09 a 04/10 

Av. Parcial/3ª 
etapa  

 
Aula prática 
de sangue. 

 

14 

 
 

Excreção 

Conceituar excreção e 
analisar os tipos de excretas 
nitrogena- das. Estudar o 
sistema urinário humano, bem 
como seus com- 
ponentes e aspectos 
funcionais. 

 
 

 
07/10 a 11/10 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

15 

 
 
 

Neurônios e 
impulso nervoso 

Analisar os componentes 
celulares do sistema nervoso: 
neurônios e células da 
neuróglia. Conceituar sinapse. 
Descrever 
o impulso nervoso e o arco 
reflexo. 

 

14/10 a 18/10 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

16 

 
 
 
 

Sistema nervoso 

Estudar as  divisões  do  
sistema  nervoso  (SN  central  
e SN periférico), seus 
componentes e aspectos 
funcionais. Analisar o sistema 
nervoso autônomo (SN 
simpático e SN 
parassimpático). Discutir a 

 
 
 

21/10 a 25/10 

Av. Parcial/3ª 
etapa 



estrutura e o funcionamento 
dos órgãos dos sentidos. 

17 

 

 
 

Sistema 
endócrino 

Estudar   o   sistema   
endócrino.   Apresentar   as 
principais glândulas 
endócrinas e os hormônios 
que produzem e discutir 
seus papéis funcionais. 

 
 

28/10 a 01/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

18 

 
 
 

Sistema 
reprodutor 

Estudar o  sistema  reprodutor   
masculino   e o  feminino, 
seus componentes e aspectos 
funcionais. Analisar o ciclo 
menstrual, a gravidez e o 
parto. Explicar os principais 
métodos 
contraceptivos. 

 
 

04/11 a 08/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

19 

 
 

Tecidos epiteliais 
e conjuntivos 

Apresentar noções de 
histologia animal. Estudar os 
tecidos epiteliais (de 
revestimento e de secreção) e 
os conjuntivos 
(propriamente dito, adiposo, 
ósseo e cartilaginoso). 

 

11/11 a 14/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

20 

 
 
 

Tecidos 
musculares 

Estudar os tecidos musculares 
(liso, estriado cardíaco e es- 
triado esquelético). Diferenciar 
os tipos de fibras musculares. 
Analisar a estrutura e o 
funcionamento da célula 
muscular. 

 
 
 
 

18/11 a 29/11 

Av. Parcial/3ª 
etapa 

FÍSICA 1 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

10 
 
 
 
 
 
 

Trabalho e 
potência 

Definir o trabalho de uma 
força constante. Estudar em 
que casos o trabalho é 
positivo, negativo ou nulo. 
Definir o trabalho de uma 
força variável a partir do 

trabalho da força peso e da 
elástica. Definir potência 
média. Determinar a potência 
média de uma força 
constante. Definir potência 
instantânea. Determinar a 
potência instantânea de uma 
força constante. Definir o 
trabalho a partir do gráfico P 

de 
uma máquina. 

 
 
 
 
 
 

22 
08/07 à 12/07 
30/07 à 02/08 

 
 

 

10 
 

 

Definir energia cinética e 
demonstrar o teorema da 

 
 

 



 
 
 
 

Energia 

energia cinética para uma 
força resultante constante. 
Definir energia potencial 
gravitacional e demonstrar 
que o trabalho da força peso é 
igual a menos a variação da 
energia potencial 
gravitacional. Definir energia 
potencial elástica e 
demonstrar que o trabalho da 
força elástica é igual a menos 
a variação da energia 
potencial elástica. Definir a 
energia mecânica como a 
soma das energias cinética e 
potencial. 

 
 
 
 

23 
05/08 à 09/08 

10 
Conservação de 

energia 

Definir força conservativa. 
Estabelecer a conservação de 
energia mecânica para os 
casos em que um sistema 
esteja 
sujeito somente a forças 
conservativas. 

24 

12/08 à 14/08 

 

 

10 
Conservação de 

energia em 
movimento 

circular e não 
conservação de 

energia 

Estudar a aplicação da 
conservação de energia em 
exercícios nos quais os 
corpos descrevem 
movimentos  circulares. 
Definir força não conservativa 
e mostrar que o trabalho 
dessa força sobre um sistema 
é igual à variação de energia 
mecânica desse sistema. 

 
 
 

25 

19/08 à 23/08 
 
 

 

11 
 
 
 
 
 
 

Impulso, 
quantidade de 
movimento e 

explosão 

 
 

Definir vetor impulso de uma 
força constante e de uma for- 
ça variável. Definir força 
média. Definir vetor 
quantidade de movimento de 
uma partícula e de um 
sistema de partículas. 

Demonstrar o teorema do 
impulso para uma força 
resultante constante.  Mostrar 
que há conservação  da 
quantidade de movimento 
quando a resultante de forças 
é nula. Definir explosão 
unidimensional e 
bidimensional. Estudar a 
aplicação da conservação da 
quantidade de movimento 
para explosões 
unidimensionais e 
bidimensionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 e 27 
26/08 à 30/08 
02/09 à 06/09 

 

 



11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colisão 

Estudar o processo de colisão 
e classificá-la quanto à 
dimensão: unidimensional, 
bidimensional e 
tridimensional. Estudar a 
conservação de quantidade 
de movimento em uma colisão 
e classificá-la quanto à 
conservação de energia: 
elástica, parcialmente elástica 
e inelástica. Definir coeficiente 
de restituição. Estudar colisão 
inelástica unidimensional  
entre duas partículas. 
Estudar colisão elástica 
unidimensional entre duas 
partículas, aplicando os 
resultados para os casos 
particulares 
de massas iguais e de uma 
massa muito maior do que a 
outra. Estudar colisão 
parcialmente elástica 
unidimensional entre duas 
partículas e entre uma 
partícula e uma superfície 
plana. Estudar a colisão 
parcialmente  elástica  
bidimensional  entre uma 
partícula e uma superfície 
plana, a colisão inelástica 
bidimensional entre duas 
partículas e a colisão elástica 
bidimensional entre duas 
partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 e 28 

09/09 à 13/09 

16/09 à 20/09 

 

 

11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interações 
gênicas 

Colisão e energia e centro de 
massa 
Estudar exercícios em que há 
colisão antecedida e/ou 
precedida de situações de 
conservação de energia. 
Definir centro de massa e 
seus vetores de posição, de 
velocidade e de aceleração. 
Demonstrar a relação entre a 
quantidade de movimento 
total de um sistema de 
partículas e a velocidade de 
seu centro de massa. 
Demonstrar a relação entre a 
força resultante sobre um 
sistema de partículas e a 
aceleração   de seu centro de 
massa. Demonstrar que a 
velocidade do centro de 
massa de um sistema de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
23/09 à 27/09 

 

 



partículas é constante quando 
o sistema está sujeito à 
resultante nula. Mostrar os 
casos particulares em que a 
posição do centro de massa é 
constante. 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise 
dimensional 

Definir as 7 grandezas 
fundamentais do Sistema 
Internacional, bem como suas 
respectivas unidades, 
símbolos e dimensionais. 
Definir o que é dimensional. 
Explicar a utilidade da análise 
dimensional, tanto para a 
previsão de fórmulas quanto  
para a  verificação  da  
homogeneidade  dimensional  
de fórmulas. 
Determinar as dimensionais 
de diversas grandezas 
derivadas: área, volume, 
velocidade, aceleração, força, 
trabalho e energia, potência, 
impulso e quantidade de 
movimento, pressão, 
densidade volumétrica, 
momento de uma força, 
momento angular, carga 
elétrica, resistência elétrica, 
campo elétrico, campo 
magnético, coeficiente de 
dilatação térmica, capacidade 
térmica e calor específico. 
Mostrar o método de previsão 
de fórmulas utilizando análise 
dimensional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
30/09 à 04/10 

 

 

FÍSICA 2 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

7 
Magnetismo – 

conceitos iniciais 

Definir o campo magnético e o 
vetor indução magnética (B). 
Estudar os fenômenos 
magnéticos fundamentais. 
Representar o campo 
magnético por meio de linhas 
de indução. 
Estudar o campo magnético 
terrestre. 

 
 
 

16 
01/07 à 05/07 

 

7 

 

Interação entre 
carga elétrica e 

campo magnético 

uniforme 

Estudar a interação entre 
carga elétrica puntiforme e 
campo magnético uniforme. 
Estudar a cinemática e a 
dinâmica do movimento de 

 
 
 

17 
08/07 à 12/07 

 



carga puntiforme sob a ação 
do campo 
magnético uniforme. 

8 

 
 

Corrente elétrica 
como fonte de 

campo magnético 
 

Estudar a corrente elétrica 
como fonte de campo 
magnético. Apresentar a 
experiência de Oersted. 
Calcular o campo magnético 
gerado por: um fio retilíneo 
infinito, uma espira circular, 
uma bobina chata e um 
solenoide ideal. 

 

 
 

18 
30/07 à 02/08 

 

9 

 
 

Forças
 magnéticas 

em fios 
condutores 
paralelos 

percorridos por 
correntes 
elétricas 

Estudar a força magnética em 
fio percorrido por corrente 
elétrica e submetido a um 
campo magnético. Apresentar 
o conceito de momento de um 
binário de forças e o princípio 
do funcionamento de motores 
elétricos e alto-falantes. 
Calcular a força magnética em 
fios paralelos, retilíneos e 
infinitos, percorridos por 
corrente elétrica. 

 
 
 
 

19 
05/08 à 09/08 

 

9 

 
 
 

Experiência de 
Faraday e Lei de 

Lenz 

Apresentar a experiência de 
Faraday. Definir o fluxo do 
vetor indução magnética 
através de uma superfície. 
Estudar a força eletromotriz 
induzida devido à variação  
temporal  do  fluxo do vetor 
indução magnética em um 
tratamento qualitativo. Estudar 
a Lei de Lenz para a 
determinação do sentido da 
corrente induzida e, também, 
como uma manifestação do 
princípio da conservação de 
energia. 

 
 
 
 

20 
12/08 à 14/08 

 

9 

 
 

Fluxo magnético e 
Lei de Faraday-

Neumann 

Estudar quantitativamente a 
Lei de Faraday-Neumann. 
Calcular a  força  eletromotriz   
induzida   média.   Analisar os 
transformadores em corrente 
contínua e em corrente 
alternada. 

 
 

21 
19/08 à 23/08 
26/08 à 30/08 

 

10 

 
Conceitos 
básicos de 

Gravitação e Leis 
de Kepler 

Estudar as diferenças entre a 
teoria geocêntrica e a 
heliocêntrica. Explicar as 
medidas de distância 
astronômica (ano-luz e UA) e 
a origem das estações do 
ano. Revisar os conceitos de 
elipse (focos e excentricidade) 
e apresentar as Leis de Kepler 
(Órbitas, Áreas e Períodos). 

 
 
 
 

22 
02/09 à 06/09 

 



10 

 
 

Lei da Gravitação 
Universal e 

movimento de 
satélites 

Explicar a Lei da Gravitação 
Universal e a constante G. 
Detalhar o campo 
gravitacional na superfície, em 
pontos externos e internos. 
Comparar campos 
gravitacionais entre planetas 
distintos usando a relação 
entre massas e raios. Explicar 
os conceitos de peso aparente 
e de rotação terrestre. Estudar 
o movimento de satélites, 
calculando a velocidade e o 
período de órbita (dedução da 
3ª Lei de Kepler).  

 
 
 
 

 
23 

02/09 à 06/09 

 

10 

 
 

Imponderabilidad
e, energia 
potencial 

gravitacional e 
fases da lua 

Explicar imponderabilidade e 
por que os astronautas 
flutuam em naves em órbita. 
Conceituar energia potencial 
gravitacional, velocidade de 
escape e conservação da 
energia mecânica em órbitas. 
Estudar os casos de binário 
(estrelas duplas). Explicar as 
fases da lua e os eclipses. 

 
 
 

24 
09/09 à 13/09 

 

11 

 

 
 

Equilíbrio do 
ponto material e 

torque 

Definir o que é centro de 
massa e como calculá-lo para 
conjunto de partículas e 
corpos extensos. Estudar 
equilíbrio de ponto material. 
Definir o que é torque e como 
calculá-lo. 

 
 

25 
16/09 à 20/09 

 

11 

 
Equilíbrio 
rotacional 

Estudar as condições de 
equilíbrio rotacional. 
Apresentar casos clássicos de 
gangorra (apoio único) e 
barras biapoiadas. 

 
26 

16/09 à 20/09 

 

11 

 
 

Tombamento 

Estudar o caso da escada. 
Analisar situações de 
tombamento. Estudar o que 
acontece primeiro: 
tombamento ou 
escorregamento. Definir os 
tipos de equilíbrio. 

 
 

27 
16/09 à 20/09 

 

12 

 
Conceitos 
básicos de 
hidrostática 

e Lei de Stevin Conceituar 
massa específica e 
densidade. Definir pressão. 
Apresentar a Lei de Stevin. 
Estudar o barômetro de 
mercúrio. 

 
 

28 
23/09 à 27/09 

 

12 

 
Vasos 

comunicantes, Lei 
de Pascal e 

empuxo 

Estudar vasos comunicantes. 
Apresentar a Lei de Pascal. 
Definir o que é empuxo e o 
seu ponto de aplicação. 
Estudar as condições para 
que o corpo flutue 

 
 

 
29 

30/09 à 04/10 

 



parcialmente submerso, 
totalmente submerso e 
afunde. 

12 
 

Empuxo e vazão 

Estudar as situações de 
equilíbrio com a ação do 
empuxo. Analisar o caso do 
balão. Estudar os casos de 
corpos imersos em situações 
envolvendo balanças e 
dinamômetros. Conceituar 
vazão. 

 
30 

07/10 à 11/10 

 

FÍSICA 3 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO SEMANA PROVAS 

11 
 
 

MHS:       
Movimento       
Harmônico        

Simples        I 

Definir o conceito de período 
(T) e frequência (f). Rever os 
conceitos básicos do 
movimento circular uniforme 
(MCU). Apresentar o conceito 
de movimento oscilatório e 
definir o movimento 
harmônico simples (MHS). 
Estudar, sob o aspecto 
cinemático do MHS, as suas 
equações de elongação, 
velocidade e aceleração, 
incluindo a equação de 
Torricelli, que trata da relação 
entre a velocidade em função 
do deslocamento. 

 
 
 

 21 
01/07 à 05/07 

 

11 

 

 

 
 
 

MHS: Movimento 
Harmônico 
Simples II 

Estudar, sob o aspecto 
dinâmico do MHS, os 
seguintes sistemas 
físicos: massa-mola, pêndulo 
simples e associação de 
molas. Realizar o estudo da 
energia do MHS, de forma 
gráfica e numérica. 

 
 
 

22 e 23 
01/07 à 05/07 

 

12 
 
 
 
 
 

Ondulatória 

Estudar os conceitos básicos 
de ondulatória em pulsos 
periódicos. Estudar as 
propriedades e classificação 
das ondas (tipo, natureza e 
dimensão). Apresentar a 
equação de Taylor para 
propagação de ondas em 
cordas. Conceituar e estudar 
a reflexão e refração de 
pulsos em cordas com 
diferentes densidades lineares 

(fixas e livres). 

 
 
 
 
 

24 
08/07 à 12/07 
30/07 à 02/08 

 
 

 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ondas periódicas 

Estudar o conceito de ondas 
periódicas transversais e 
longitudinais por meio do seu 
modelo físico e da equação 
fundamental da ondulatória. 
Estudar a função de onda 
unidimensional harmônica. 
Apresentar e exemplificar 
velocidade de onda em 
mecânicas e 
eletromagnéticas. Apresentar 
o princípio de Huygens  e 
estudar a difração das ondas. 
Estudar a intensidade e a 
potência de uma onda. 

 
 

 
 
 
 
 

25  
05/08 à 09/08 
12/08 à 14/08 
26/08 à 30/08 

 

14 
 
 
 

 
 
 

Interferência 

Estudar interferência em 
pulsos e em ondas mecânicas 
e eletromagnéticas. 
Apresentar a interferência 
construtiva e destrutiva nos 
pulsos mecânicos em cordas 
e ondas estacionárias. 
Apresentar interferência 
bidimensional com fontes 
coerentes em fase e em 
oposição de fase. Conceituar 
e estudar a interferência entre 
ondas luminosas: experiência 
de Young. 

 
 
 
 
 
 

26 e 27 
02/09 à 06/09 
09/09 à 13/09 

 

15 
 
 
 
 

Acústica 

Conceituar e estudar ondas 
sonoras. Classificar infrassom, 
som e ultrassom. Apresentar a 
equação  de  velocidade  das 
ondassonoras. Apresentar os 
fenômenos de difração e 
reflexão de ondas sonoras. 
Apresentar o conceito de 
intensidade e nível de 
intensidade sonora. 
Apresentar o conceito de 
cordas vibrantes. Estudar 
tubos sonoros e colunas de ar 
que vibram. 

 
 
 
 

28 a 30 
16/09 à 20/09 
23/09 à 27/09 
30/09 à 01/10 

 

 

GEOGRAFIA 1 

CAPÍTULO SEMANA DO 
PLANEJAMENTO 

CONTEÚDO PROVAS 

9 1ª E 2ª Semana/Set Urbanização Prova Final  

10 3ª E 4 ª Semana/Set Problemas Urbanos Prova Final  

11 1ª E 2 ª Semana/Out Geopolítica Ambiental Prova Final  



12 3ª E 4 ª Semana/Out Organização Política 
Do 

Brasil/Regionalização 

Prova Final  

GEOGRAFIA 2 

CAPÍTULO SEMANA DO 
PLANEJAMENTO 

CONTEÚDO PROVAS 

8 1ª E 2ª Semana/Set China Prova Final 

9 3ª E 4 ª Semana/Set Regionalização E 

Desafios 

Prova Final 

10 1ª E 2 ª Semana/Out Tensões E 

Perspectivas 

Prova Final 

11 1ª E 2 ª Semana/Out Conflitos Prova Final 

12 1ª A 3ª Semana/Nov Instabilidades 
Geopolíticas 

Prova Final 

HISTÓRIA 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

9 
 
 

 

 

 

 

Era Vargas: 
Governo 

Provisório 
(1930-1934) 

Identificar  e  analisar  as  
ações  de  Vargas   no  
sentido  de impor a nova 
ordem e acomodar, no poder, 
os setores que o apoiaram. 
Relacionar a ausência de um 
setor claramente hegemônico 
ao caráter ditatorial assumido 
desde o início pelo novo 
governo. Compreender o 
sentido da reação paulista 
que levou à Revolução de 
1932, à Constituição de 1934 
e à consolidação do poder de 
Vargas. 

 

 

26 a 30/08 

 
Parcial 
Única/3ª Et.: 
28/11 
(Conteúdo: 
Frente 1: Cap. 
10 a 11 / 
Frente 2: Cap. 
11) 
 
1ª Ativ. 
Avaliativa/3ª 
Et.: 26/09 
(Conteúdo: 
Frente 1: Cap. 
08) 

 
 

9 
 

 

Era Vargas: 
Governo 

Constitucional 
(1934-1937) 

Conhecer as características 
da nova Constituição e 
relacioná-las às 
transformações sociais 
vividas pelo país. 
Compreender a influência do 
momento internacional, como 
o fascismo, sobre o Estado 
brasileiro e sobre a 
sociedade, relacionando-os 

 
 
 

26 a 30/08 

 
 



ao contexto político que 
antecede a Segunda Guerra 
Mundial. 

9  

 

Era Vargas: 
Estado Novo 
(1937-1945) 

Identificar as características  
ditatoriais  do  Estado  Novo e 
associá-las  ao  ideário  
fascista  europeu.  Analisar a 
ação do Estado, como 
gerenciador e promotor do 
crescimento econômico, e a 
nova orientação no sentido de 
criar as bases para a 
industrialização. Relacionar 
os efeitos do fim da guerra ao 
declínio do Estado Novo e ao 
início da redemocratização. 

 
 
 
 

02 a 06/09 

 

10  

Populismo – 
conceito teórico 

e o Governo 
Dutra 

 

Analisar o significado e as 
características do populismo e 
relacioná-las ao contexto da  
queda  do  nazifascismo  e da 
Latina. Identificar e analisar 
as características do Governo 
Dutra e associá-las ao 
momento marcado pela 
Guerra Fria. 

 
 

09 a 13/09 

 
2ª e 3ª Ativ. 
Avaliativas/3ª 
Et.: 24/10 e 
18/11 
(Conteúdo: 
Frente 1: Cap. 
09 a 11 / 
Frente 2: Cap. 
09 a 11) 
 

10  

 

 

Governos Vargas 
e Juscelino 

Identificar o confronto político 
entre o nacionalismo 
econômico 
e a abertura do país ao 
grande capital externo. 
Analisar as ações de Vargas e 
as razões que levaram ao seu 
desgaste político e à sua 
morte. Relacionar a carta-
testamento ao sentido 
nacionalista do Governo 
Vargas. Identificar e analisar 
os elementos que constituem 
o desenvolvimentismo de JK. 

 

 

 

  16 a 20/09 

 

 

10  

 

Governos Jânio e 
Jango e o Golpe 

de 1964 

Analisar o desgaste dos 
regimes populistas, 
identificando sua 
incapacidade de atender e  
controlar  os  setores 
populares. Compreender o 
sentido da reação política 
contra o nacionalismo de 
Jânio e o populismo de 
Goulart. Relacionar o Golpe de 
1964 à reação dos setores 
ligados às elites e às classes 
médias locais, ao grande 
capital internacional e ao 
contexto da Guerra Fria. 

 
 
 

 
 
 

   23 a 30/09 

 

 



11  

 

Regime Militar – 
os governos 

Castelo Branco, 
Costa e Silva e 

Médici 

Compreender o significado 
dos regimes militares como 
defensores dos interesses 
das elites econômicas e 
relacioná-los ao 
anticomunismo no período da 
Guerra Fria. Analisar as 
medidas tomadas nos 
primeiros anos do regime 
militar. Relacionar a agitação 
que marcou o Governo Costa 
e Silva às grandes questões 
mundiais que marcaram a 
década de 1960. 
Compreender o AI5 como a 
cristalização do modelo 
ditatorial, e o Governo Médici 
como a efetivação do modelo 
repressivo e intervencionista. 
Relacionar o crescimento 
econômico com a sustentação 
do regime. 

 
 
 

 
 
         
 

  01 a 18/10 

 

 

11  

 

 

Brasil 
contemporâneo: 

os governos após 
o Regime Militar 

Identificar os principais 
elementos da Constituição de 
1988 e  relacioná-los  ao  
contexto  de  retomada  da  
democracia. Analisar a ação 
da sociedade civil no 
processo de derrubada de 
manutenção do modelo 
autoritário. Analisar o projeto 
de abertura política e seus 
limites. Compreender o papel 
da ação dos movimentos 
sociais (estudantes e a 
retomada das greves 
operárias) no processo que 
levou ao fim do Regime Militar 
e na recuperação da 
democracia. 

 
 
 
 
 

  21 a 31/10  

 

HISTÓRIA 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

8  

Unificações 
italiana e alemã 

Identificar as várias 
manifestações do 
Nacionalismo presentes em 
ambos os movimentos. 
Analisar os vários interesses 
sociais por trás das lutas 
pelas unificações. 
Compreender   o sentido das 
unificações como projetos 
essencialmente burgueses. 
Relacionar as unificações, 

 
 
 

 
02 a 06/09 

 
Provas 
parciais e 
Atividades 
Avaliativas da 
3ª Etapa: Já 
indicadas na 
Frente 1 



notadamente a da Alemanha, 
à ruptura do equilíbrio político 
europeu que se criou no 
Congresso de Viena. 

9  

 

 

Segunda 
Revolução 

Industrial e o 
Neocolonialismo 

Identificar as transformações 
no Capitalismo a partir do 
século 
XIX. Analisar as inovações 
tecnológicas e científicas 
desse século e relacioná-las 
ao crescimento da produção 
industrial. Analisar as crises 
do Capitalismo e os efeitos 
sobre suas estruturas, 
levando ao Capitalismo 
monopolista. Associar essa 
nova fase do Capitalismo a 
práticas como o fordismo e o 
taylorismo. Relacionar a 
expansão industrial ao 
Imperialismo. Comparar as 
diversas maneiras de 
dominação imperialista e 
diferenciar o Imperialismo 
formal (Neocolonialismo) dos 
tipos não formais de 
dominação. Analisar as 
diferentes  teorias  que 
justificaram o Imperialismo e 
identificar seu conteúdo 
racista. Relacionar o aumento 
da rivalidade entre os países 
industrializados com o 
acirramento das tensões que 
levaram à Primeira Guerra 
Mundial. 

 
 
 
 
 

08 a 13/09 

 

9  

Primeira Guerra 
Mundial 

Identificar as origens da 
guerra e relacioná-las ao 
quadro de expansão do 
Capitalismo que marcou o 
século XIX. Identificar as 
manifestações nacionalistas 
que contribuíram para a 
guerra. Analisar o grau de 
devastação provocado por ela 
e seus efeitos para a 
Revolução Russa. 
Compreender os objetivos do 
Tratado de Versalhes. 
Analisar os impactos da 
guerra e relacioná-los à 
realidade que se abre no 
Ocidente durante o período 
entreguerras. 

 
 
 
 
 

08 a 13/09 

 

10  Compreender as razões que 
levaram à revolução. 

 
 

 



 

 

 

 

A Revolução 
Russa 

 

Identificar o descompasso 
entre o regime czarista e a 
nova realidade econômica  e 
social  da  Rússia.   Comparar  
as  diferenças entre  a  
pregação  do  Partido  
Bolchevique  e  a  dos demais 
partidos  operários  russos. 
Identificar as primeiras ações 
dos bolcheviques no poder e 
relacioná-las ao projeto 
marxista. Analisar o modelo 
stalinista e compará-lo ao 
projeto original da revolução. 
Relacionar os efeitos da 
Revolução Russa sobre a 
política e a sociedade 
mundial. 

 
 

 
 

16 a 20/09 

10  

 

 

O pós-Primeira 
Guerra, a crise de 

1929 e a 
depressão da 

década de 1930 

Identificar as origens da crise. 
Analisar o comportamento da 
51 e 52  economia capitalista 
nos anos que acompanham  a 
Primeira 
Guerra Mundial. Analisar a 
relação entre o Liberalismo e 
o comportamento do Estado 
americano antes da crise. 
Identificar as principais 
medidas do New Deal e 
analisar seu significado 
enquanto negação das 
práticas tradicionais do 
Liberalismo. 

 
 
 
 
 

16 a 20/09 

 

10  

 

Os Estados 
totalitários 

Identificar as  características  
do  fascismo  e  do  nazismo e 
relacioná-las ao momento 
histórico vivido pela Europa – 
com o crescimento do 
movimento operário e a crise 
econômica do  pós-Primeira  
Guerra. Analisar a  ação  das 
democracias ocidentais e a 
recusa destas em deter o 
avanço do nazismo, 
relacionando esses fatos ao 
início da Segunda Guerra 
Mundial. 

 
 

23 a 30/09 

 

11 
 

 

A Segunda Guerra 
Mundial 

Identificar os principais 
eventos da guerra. 
Compreender o significado da 
aliança entre as democracias 
ocidentais e a URSS. 
Compreender os resultados 
da guerra, com a derrota do 
nazifascismo e a 
consolidação definitiva do 

 
 
 

23 a 30/09 

 



poder dos EUA e da URSS, e 
relacioná-los ao advento da 
Guerra Fria.  

11  

 

 

O mundo do pós-
Segunda Guerra: 
a Guerra Fria e a 
descolonização 

afro-asiática 

Analisar teoricamente a 
Guerra Fria e suas 
manifestações   e reconhecer 
elementos decorrentes dela, 
como a corrida armamentista 
e espacial. Identificar os 
principais momentos da 
Guerra Fria e os focos de 
maior tensão, como a questão 
cubana. Relacionar a 
descolonização ao contexto 
aberto pelo fim da Segunda 
Guerra Mundial e vinculá-la à 
Guerra Fria. Analisar os 
objetivos da Conferência de 
Bandung. 

 
 
 
 
 
 

01 a 18/10 

 

11  

 

 

 

O Mundo do pós-
Segunda Guerra: 

a Revolução 
Chinesa, a Guerra 

da Coreia e a 
Guerra do Vietnã 

Identificar o sentido da 
Revolução Chinesa e o 
conflito entre nacionalismo e 
comunismo. Analisar o 
significado da criação de um 
governo comunista no país de 
maior população em todo o 
mundo. Identificar os efeitos 
do fim da Segunda Guerra 
Mundial na questão da Coreia 
e relacioná-la ao contexto da 
Guerra Fria. Compreender as 
razões que levaram à Guerra 
do Vietnã e relacioná-las ao 
contexto da descolonização e  
da Guerra Fria. Analisar o 
impacto da Guerra do Vietnã 
nos movimentos sociais que 
marcaram os anos 1960. 

 
 
 
 
 
 

 
01 a 18/10 

 

11  

O mundo do pós-
Segunda Guerra: 

A revolução 
cubana e o 

Oriente Médio 

Identificar as origens dos 
conflitos no Oriente Médio. 
Compreender as tensões 
entre os Estados árabes e 
Israel, em um conflito que 
dura até os dias atuais. 
Relacionar os vários 
momentos de crise na região 
com as transformações 
vividas pelo Capitalismo, 
como a crise do petróleo de 
1973. 

 
 
 

21 a 31/10 

 

11  

 

O fim da Guerra 
Fria e a Nova 

Ordem 

Identificar as razões que 
levaram ao declínio da URSS 
e do mundo comunista. 
Compreender o significado 
histórico de propostas da 
perestroika e da glasnost para 

 
 
 
 

21 a 31/10 

 
Provas 
parciais e 
Atividades 
Avaliativas da 
3ª Etapa: Já 



Internacional o fim do bloco socialista. 
Compreender o sentido do 
triunfo do Capitalismo, após a 
queda da URSS, e identificá-
lo com a globalização, a 
desregulamentação dos 
mercados e o neoliberalismo 
atuais. 

indicadas na 
Frente 1 

FILOSOFIA 

CAPÍTULO CONTEÚDO DESCRIÇÃO AULAS PREVISTAS PROVAS 

10  

 

Nietzsche e a 
crítica à 

metafísica 

Analisar a produção de 
Nietzsche em oposição ao 
pensamento metafísico e ao 
socrático-platônico-
aristotélico. Estudar a 
revalorização dos filósofos da 
natureza, a análise das forças 
apolíneas e dionisíacas e a 
ruptura com toda forma de 
ideal. 

 

 
 

19 

Prova Final 

10 
 
 

A morte de Deus, 
o super-homem e 
a nova filosofia 

Interpretar a morte de Deus e 
o surgimento do super-
homem em Nietzsche. 
Explanar sua proposta de 
uma nova ciência filosófica 
impensada e distante dos 
modelos existentes – a 
“filosofia do martelo” – e a 
desconstrução niilista. 

 
 
 

20 

Prova Final  

11 
 

 
Husserl, o pai da 
fenomenologia 

Apresentar a abordagem 
fenomenológica como 
atitude diante do mundo. 
Mostrar suas bases e 
consequências no pensa- 
mento de Husserl, 
explicitando os conceitos de 
realidade, intuição, 
intencionalidade e 
suspensão. 

 
 

21 

Prova Final  

11 
 

O sentido do ser 
em Heidegger 

Perceber a temporalidade 
como dimensão existencial  
do ser, no pensamento de 
Heidegger, e seus 
desdobramentos na ética e 
na ontologia. 

 
22 

Prova Final  

12 
 

 
O existencialismo 

de Sartre 

Analisar a reviravolta 
operada por Sartre ao 
afirmar que “a existência 
precede a essência” e que o 
homem está condenado a 
ser livre. Explicitar a relação 
entre liberdade e 
responsabilidade e a relação 

 
 

23 

Prova Final  



entre ato individual e social. 

13 
 

A linguagem 
como tema 
filosófico 

Introduzir o tema da 
linguagem no horizonte 
filosófico e evidenciar os 
motivos da busca pela 
clareza e exatidão da 
linguagem em Bertrand 
Russel. Expor a reflexão 
dele sobre a incerteza. 

 
 

24 

Prova Final  

13 
 
 

Wittgenstein e os 
limites da 
linguagem 

Mostrar as duas fases do 
pensamento de Wittgenstein: 
a do Tractatus e a das 
Investigações. Evidenciar o 
principal enfoque de cada 
momento de sua reflexão 
sobre a linguagem. 

25 Prova Final  

14 
 

Introdução à 
Escola de 

Frankfurt e 
Adorno 

Desenvolver as bases 
conceituais da Escola de 
Frankfurt e compreender as 
críticas realizadas por ela, 
especialmente a crítica à 
razão instrumental e à cultura 
de massa. Compreender a 
ênfase dada por Adorno em 
sua crítica ao totalitarismo. 

 
 
 

26 

Prova Final  

14 
 
 

Horkheimer e 
Habermas 

Compreender a razão que 
questiona a razão baseada na 
dominação e que desconstrói 
os sistemas de opressão, 
segundo Horkheimer. Definir 
o que Habermas entende por 
Teoria da ação comunicativa. 

 
 

27 

Prova Final  

15 
 
 

A filosofia 
contemporânea e 

suas vertentes 

Conceituar a filosofia 
contemporânea e suas 
preocupações. Explanar o 
pensamento de Michel 
Foucault, seu método 
arqueológico e suas análises 
sobre o saber, o poder e as 
instituições. 

 
 
 

28 

Prova Final  

15 
Deleuze e Derrida: 

reinterpretar e 
desconstruir 

Apresentar a filosofia da 
diferença de Deleuze e sua 
reinterpretação do 
inconsciente freudiano. 
Explicar a filosofia da 
desconstrução de Derrida. 

 
29 

Prova Final  

15 
 

Comte-Sponville e 
Luc Ferry: 

felicidade e 
humanismo 

Discutir as ideias de felicidade 
e de “saber-viver”. Conceituar 
a construção de uma 
espiritualidade sem Deus em 
Comte-Sponville. 
Compreender a elaboração 
de um “novo humanismo” 
social e ético em Ferry. 

30 Prova Final  



SOCIOLOGIA 

SEMANA DO PLANEJAMENTO CONTEÚDO PROVAS 

21 O processo de urbanização na América Latina e 
no Brasil 

Entender como se deu o processo de urbanização 
na América Latina e no Brasil, identificando os 
maiores desafios trazidos por essa urbanização, 
tais como a superpopulação, a mobilidade urbana, 
os problemas ecológicos e as moradias precárias. 

Prova Final  

22 A violência social 
Estudar a relação entre violência social, 
desigualdade e pobreza nos contextos urbano e 
rural. Identificar os tipos de violência e a incidência 
da criminalidade. Abordar a situação precária das 
políticas públicas de segurança para erradicar 
efetivamente a violência no Brasil. 

Prova Final  

23 Estado de bem-estar social 
Compreender o significado de bem-estar social, o 
histórico brasileiro de subdesenvolvimento e de 
desigualdade. Apre- sentar a classificação de 
localidades segundo o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). 

Prova Final  

24 Estado assistencialista e Estado neoliberal 
Identificar as características e as consequências de 
um Estado assistencialista e de um Estado 
neoliberal. Conhecer os programas sociais, 
compreender a necessidade deles, os seus efeitos 
e a sua organização. 

Prova Final  

25 Cultura 
Caracterizar a cultura como um fenômeno humano, 
desta- cando seus elementos (materiais e 
imateriais) e aspectos. Identificar processos de 
aculturação e movimentos de con- tracultura. 

Prova Final  

26 Educação 
Compreender a educação como uma atividade de 
transmissão de cultura em uma sociedade. Revelar 
as potencialidades e os problemas a ela 
relacionados no país: o analfabetismo, os índices 
de escolaridade, a infraestrutura precária e o 
acesso ao Ensino Superior. 

Prova Final  

27 e 28 Indústria Cultural 
Estudar a industrialização dos bens  culturais  e  
entender  as suas consequências, tendo como 
base a teoria crítica desenvolvida pelos 
pensadores da Escola de Frankfurt. Diferenciar 
cultura de massa de cultura popular. Refletir sobre 
os números brasileiros da indústria cultural e o 
papel dos meios de comunicação de massa na 
atualidade, com ênfase para a televisão, a internet 
e as redes sociais. 

Prova Final  

29 Sociologia no Brasil 
Conhecer a trajetória da reflexão  sociológica  no  
Brasil,  com destaque para seus principais 

Prova Final  



 
 

representantes e suas influências. 

30 Sociologia contemporânea 
Mostrar a importância da reflexão sociológica em 
nossos dias, bem como as principais escolas, os 
temas, os pensadores e suas perspectivas. 

Prova Final  

INGLÊS 

UNIDADE 
CONTEÚDO/ OBJETO 

 
SEMANA DO 

PLANEJAMENTO 
PROVAS 

Unit 10 

Me, myself and 
I 

 

Apresentar Who we are; Who they are. 
Estudar indefinite 
pronouns, demonstratives e relative 
pronouns. 

02/09-18/09  
Atividade 
Avaliativa 

 

Unit 11 

O presente e o 
passado em 

conexão 

 

Apontar The Present Perfect (Simple); 
The Present Perfect Progressive / 
Present Perfect ou Past Simple. 

18/09-09/10 Atividade 
Avaliativa 

 
2ª Parcial 

 
Projetos 

 

Unit 12 

Mudando o 
foco 

 

Conceituar vozes verbais e os objetos 
indiretos. 

16/10-06/11 Atividade 
Avaliativa 

 
2ª Parcial 

 

Unit 13 

Letting the cat 
out of the bag 

 

Identificar o papel  das   expressões   
idiomáticas  para a linguagem proverbs 
e idioms: proverbs e idioms similares a 
expressões em português; proverbs e 
idioms de significado transparente e 
proverbs e idioms de significado menos 
óbvio. 

13/11-27/11  
Atividade 
Avaliativa 

 
2ª Parcial 

 
 

Unit 14 

Get away, get 
around, get 

along 
 

Apresentar as preposições.  Exemplificar 
multi-word verbs; 
multi-word verbs: phrasal verbs or 
prepositional verbs. Indicar a lista de 
multi-word verbs mais comuns. 

  


