
CONTEÚDOS DA RECUPERAÇÃO 2º TRIMESTRE – ENSINO MÉDIO 
 

9º ANO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 Crase; 

 Colocação pronominal; 

 Concordância verbal; 

 Interpretação textual. 
 
LITERATURA 
CONTEÚDO 
 Quinhentismo 
 
OBJETIVOS 

 Identificar as características do período 
colonial por meio da carta de caminha  

 Diferenciar a literatura de informação da 
literatura informativa. 
 
REDAÇÃO 
CONTEÚDOS 

 Texto dissertativo/argumentativo 

 
OBJETIVOS 

 Argumentar adequadamente; 

 Produzir texto coerente e coeso; 

 Construir proposta de intervenção. 

 
INGLÊS 
CONTEÚDOS: 

 TEXT COMPREHENSION 

 PRESENT PERFECT 

 REGULAR AND IRREGULAR VERBS (PAST AND 

PARTICIPLE) 

 TAG QUESTIONS 

OBJETIVOS 

 Compreender textos em Inglês. 

 Desenvolver estratégias de leitura que facilitem 

a resolução de questões de interpretação de textos 

em Inglês. 

 Criar frases no present perfect. 

 Diferenciar e classificar verbos irregulares e 

regulares. 

  Utilizar diferentes formas de tag questions. 

 
MATEMÁTICA 
CONTEÚDOS 

 Equação do2 grau: resolução de equação do2 

grau completas e incompletas, uso da fórmula 

Bháskara, soma e produto de raízes. 

 Teorema de Tales: proporcionalidade nos 

segmentos transversais, transladamento de retas e 

resoluções. 

 Semelhança: semelhança entre figuras, 

semelhança de triângulos e seus casos, teorema 

fundamental da semelhança. 

 Teorema de Pitágoras: aplicação do teorema 

em situações problemas, diagonal do quadrado e 

altura do triângulo equilátero. 

 Relações métricas: Elementos constitutivos de 

um triângulo retângulo, relação métrica pitagórica. 

OBJETIVOS 

 Resolver situações problemas que envolvem 
equações do 2º grau, utilizando de dispositivos e 
fórmulas de resolução. 

 Estabelecer proporcionalidades nos segmentos 
transversais, mostrando no esboço geométrico, o 
feixe de paralelas cortado por retas transversais. 

 Definir o conceito de semelhança nas figuras por 
meio de critérios pré-estabelecidos por condições 
matemáticas. 

 Utilizar o teorema em situações que envolvem 
os elementos do triângulo retângulo, hipotenusa e 
catetos. Nesse âmbito, a relação métrica pitagórica 
pode ser estendida para outros entes geométricos. 

 Demonstrar que mais de uma relação pode 
atender a medida exigida no triângulo retângulo.  
 
QUÍMICA 
CONTEÚDOS: 

 Substâncias químicas e misturas;  

 Separação de misturas heterogêneas e 
homogêneas; 

 Modelos atômicos; 

 Elemento químico, número atômico, número de 
massa, íons e semelhança atômica. 
 
OBJETIVOS: 
• Definir e reconhecer sistema, substância, mistura 
e algumas misturas comuns. 
• Definir substância simples e substância 
composta. 



• Conhecer os principais processos de separação 
de misturas. 
• Comparar os modelos atômicos de Dalton, 
Thomson, Rutherford e Bohr, enfatizando suas 
limitações. 
• Diferenciar as partículas fundamentais ( prótons, 
nêutrons e elétrons ).  
• Definir número atômico, número de massa e 
elemento químico. 
• Consultar a tabela periódica para obter 
informações sobre os elementos químicos. 
• Conceituar íon e as semelhanças atômicas ( 
isótopos, isóbaros e isótonos ). 
 
FÍSICA 
CONTEÚDOS (EUDES) 

 CAP. 6: Gráficos do MRU e do MRUV 
CONTEÚDOS (MAXWELL) 

 Compreender os conceitos dos gráficos do 
M.R.U. e do M.R.U.V.; 

 Representar as equações horárias do espaço x 
tempo, da velocidade x tempo e da Aceleração x 
tempo do M.R.U. e do M.R.U.V.;   

 Interpretar o significado físico das áreas abaixo 
dos gráficos, acima citados. 
 
BIOLOGIA 
CONTEÚDO 

 Capítulo 04 – Fronteiras da célula 
 
OBJETIVOS 

 Reconhecer que conhecimentos específicos, 

como a estrutura e as propriedades das 

membranas biológicas, podem ser importantes 

para o avanço da ciência e para o desenvolvimento 

de tecnologias úteis à humanidade. 

 Conhecer a composição molecular básica da 

membrana plasmática, compreendendo o 

significado do modelo do mosaico fluido que 

explica sua estrutura e propriedades. 

 Compreender os princípios físico-químicos que 

regem a difusão e a osmose, aplicando-os para 

explicar processos que ocorrem em células vivas. 

 Compreender como os processos de difusão e 

transporte ativo contribuem para a entrada ou 

saída de substâncias na célula. 

 Compreender e esquematizar os processos de 

endocitose (fagocitose e pinocitose) e de 

exocitose, respectivamente responsáveis pela 

entrada e saída de partículas e substâncias na 

célula. 

 Conhecer a constituição básica e as funções do 

glicocálix de células animais e da parede celular de 

células vegetais. 

 
HISTÓRIA 
CONTEÚDO: Segunda Guerra Mundial 
Tema 1: Os antecedentes da guerra; 
Tema 2: O início da guerra; 
Tema 3: A guerra na União Soviética; 
Tema 4: Os Estados Unidos na guerra e a ofensiva 
aliada. 
 
OBJETIVOS: 

 Entender às disputas territoriais e a formação 
de sentimentos nacionalistas que antecederam a 
Segunda Guerra; 

 Compreender o surgimento dos regimes 
totalitários que tomaram conta da Europa naquele 
período; 

 Adentrar aos conflitos mais importantes a fim 
de entender as tecnologias empregadas pelos 
países em guerra; 

 Discutir os fatores que possibilitaram o fim do 
conflito e o legado que esse deixou em nossa 
sociedade. 
 
GEOGRAFIA 
CONTEÚDOS: 

 Unidade 3 – O Continente Europeu 

 Unidade 4 – União Europeia e Rússia 

OBJETIVOS 

 Identificar e relacionar as principais 
características físicas da Europa (relevo, 
hidrografia, clima e vegetação) 

 Destacar aspectos gerais da população e 
contextualizar os fluxos imigratórios em direção 
aos países desse continente. 

 Justificar a dependência europeia em relação às 
fontes de energia estrangeiras. 

 Reconhecer algumas políticas europeias 
voltadas para a redução dos impactos ambientais, 
sobretudo no que diz respeito à exploração das 
fontes energéticas. 

 Reconhecer os objetivos da formação da união 
Europeia e os motivos pelos quais esse bloco é 
importante econômica e socialmente no mundo 
atual. 

 Compreender os motivos que fazem com que a 
Alemanha e a França sejam os países com maior 
poder econômico e político dentro da União 
Europeia. 



 Analisar os problemas sociais e econômicos da 
União Europeia, indicando que, de um modo geral, 
os países membros do bloco possuem altas 
indicações socioeconômicos, havendo, entretanto 
diferenças importantes entre eles. 

 Identificar e explicar aspectos territoriais, 
populacionais e socioeconômicos do país. 
 
ESPANHOL 
CONTEÚDOS  

 Imperativo afirmativo 

 Uso de lo y el 

 Colocação pronominal 

 Lectura y comprensión de texto 
 
OBJETIVOS:  

 Usar el tiempo verbal imperativo 
adecuadamente. 

 Diferenciar el articulo lo de el. 

 Aplicar apropriadamente a próclise y la ênclise.  

 Ler y compreender los textos leido en la lengua 
espanhola. 
 
FILOSOFIA 
CONTEÚDOS 
 Fenomenologia e existencialismo 
Objetivos:  
 
OBJETIVOS:  

 Diferenciar fenômenos da natureza dos que 
ocorrem internamente no homem, além de 
compreender teorias que projetam a necessidade 
de enxergarmos o outro. 
 
ORIENTAÇÃO A PESQUISA 
 
CONTEÚDOS 

 Interpretação textual  

 Coesão e coerência  

 Intertextualidade  

 
OBJETIVOS 

 Ler e interpretar textos diversos, identificando o 
propósito comunicativo. 

 Compreender a importância dos elementos 
coesivos na construção textual. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTEÚDOS DA RECUPERAÇÃO 2º TRIMESTRE – ENSINO MÉDIO 

1ª SÉRIE 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
CONTEÚDOS 

 Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, 
parônimos, hipônimos, hiperônimos, polissemia); 

 Figuras de linguagem; 

 Níveis de linguagem; 

 Interpretação textual. 
 
OBJETIVOS:  

 Dominar a norma padrão da Língua Portuguesa, 
ampliando o conjunto de conhecimentos 
discursivos e gramaticais; 

 Reconhecer a contribuição complementar dos 
elementos não-verbais e as intenções do 
enunciador; 

 Manter uma articulação coerente entre texto, 
gramática, interpretação e oralidade; 

 Compreender as características das tipologias 
textuais e a contextualização dos discursos; 

 Analisar e interpretar textos por meio da 
apropriação progressiva de instrumentos 
linguísticos e literários. 
 
LITERATURA 
 
CONTEÚDO 

 Realismo / Naturalismo 
 
OBJETIVOS 

 Compreender a relação entre realismo e 
naturalismo;  

 Caracterizar autores e obras do período e a sua 
influência na cultura do século XIX. 
 
REDAÇÃO 
 
CONTEÚDOS 

 Texto dissertativo/argumentativo 
 
OBJETIVOS 

 Argumentar adequadamente; 

 Produzir texto coerente e coeso; 

 Construir proposta de intervenção. 

 
 
 

INGLÊS 
 
CONTEÚDOS: 

 TEXT COMPREHENSION 

 VERB TENSES (present, past and future) 

 PRONOUNS (subject and object) 

OBJETIVOS 

 Compreender textos em Inglês. 

 Desenvolver estratégias de leitura que facilitem 

a resolução de questões de interpretação de 

textos em Inglês. 

 Diferenciar e classificar os tempos verbais 

abordados em sala. 

 Produzir frases em Inglês nos tempos do 

presente, passado e futuro. 

 Aplicar os pronomes de sujeito e de objeto 

corretamente em frases. 

 
MATEMÁTICA 
 
CONTEÚDOS 

 TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO 

 FUNÇÃO QUADRÁTICA 

 PORCENTAGENS 

 POTENCIAÇÃO E EQUAÇÕES EXPONENCIAIS 

OBJETIVOS 

 Interpretar situações que envolvam o uso das 

relações trigonométricas 

 Associar a função quadrática de uma parábola 

cujo eixo de simetria é paralelo ao eixo das 

ordenadas 

 Calcular porcentagens simples 

Desenvolver o raciocínio matemático e possibilitar 
aos alunos o domínio de técnicas de Matemática 
visando sua aplicação na resolução de problemas. 
 
QUÍMICA 
 
CONTEÚDOS (WENDEL) 

 Rendimento de uma reação; 
 Pureza. 
 
 
 



OBJETIVOS 

 Compreender a aplicação da pureza e do 

rendimento em um sistema; 

 Aprender a desenvolver relações de 

proporção, usando regras de três, através da lei de 

Proust. 

CONTEÚDOS (ERIVALDO) 

 Distribuição eletrônica e o diagrama de Linus 
Pauling. 

 A tabela periódica atual: formação das famílias 
e dos períodos. 

 Ligações iônicas, ligações covalentes e ligações 
metálicas; 

 Introdução à geometria molecular, polaridade 
das ligações e das moléculas e as forças 
intermoleculares; 
 
OBJETIVOS: 

 Consultar a tabela periódica para obter 
informações sobre os elementos químicos. 

 Identificar um elemento químico a partir de sua 
distribuição eletrônica. 

 Descrever o modelo de ligação iônica, 
covalente e metálica.  

 Representar um composto molecular utilizando 
fórmula eletrônica e estrutural 

 Determinar as principais geometrias 
moleculares por meio da VSEPR. 

 Determinar a polaridade de moléculas por meio 
da resultante dos vetores de polarização. 

 Descrever como os valores de temperatura de 
ebulição de compostos moleculares estão 
relacionados com as ligações intermoleculares. 
 
FÍSICA 
CONTEÚDOS (EUDES) 

 CAP. 9: Leis da termodinâmica 
 Transformações termodinâmicas de um gás 

ideal. 

 A conversão de calor em trabalho. 

 
CONTEÚDOS (MAXWELL)  

 Entender, diferenciar e aplicar os conceitos do 
lançamento vertical e oblíquo. 

 Identificar o tipo de lançamento em situações 
problemas. 

 Utilizar as fórmulas dos lançamentos acima 
citados em problemas físicos. 

 Representar os vetores: velocidade, aceleração, 
posição e deslocamento no lançamento vertical e 
oblíquo. 
 
BIOLOGIA 
 
CONTEÚDO 
Bio I - Capítulo 04 – Fronteiras da célula 
Bio II - Capítulo 04 – Tecidos epiteliais e tecidos 
conjuntivos 
 
OBJETIVOS 
Bio I - 

 Reconhecer a importância dos envoltórios 

celulares para a individualidade da célula e outras 

funções bioquímicas. 

 Apresentar os diferentes tipos de transporte 

(ativo e passivo) de substâncias através da 

membrana plasmática. 

Bio II -  

 Compreender a estrutura e função dos tecidos 

epiteliais e conjuntivos. 

 Apresentar as características do tecido epitelial 

humano. 

 Apresentar as características dos tecidos 

cartilaginoso e ósseo no ser humano. 

 Apresentar o sangue como um dos tipos de 

tecido conjuntivo. 

 Apresentar o processo de formação dos 

componentes sanguíneos. 

 Relacionar os componentes sanguíneos a suas 

respectivas funções e suas implicações na 

fisiologia humana. 

 
HISTÓRIA 
 
CONTEÚDO: Renascimento 
Tema 1: Renascimento na Itália e sua expansão 
pela Europa; 
Tema 2: Humanismo, Cultura Clássica (greco-
romana) como fonte de inspiração; 
Tema 3: Literatura, artes e arquitetura; 
Tema 4: Momento de transição do teocentrismo 
para o antropocentrismo;  
 
OBJETIVOS: 

 Entender o conceito de Renascimento, 
contextualizando o mesmo a realidade que lhe 
abarcou; 



 Compreender as mudanças que ocorreram nas 
cidades, bem como o retorno à Cultura Clássica 
(greco-romana) 

 Perscrutar as visões de mundo que foram 
sendo modificadas com base no novo olhar 
humanista, fazendo com que a sociedade 
renascentista colocasse o homem no centro 
(antropocentrismo); 
 
 
GEOGRAFIA 
 
CONTEÚDO: 

 Capítulo 08 - Domínios morfoclimáticos e 
biomas do Brasil 
- Características da vegetação brasileira 
- Domínios morfoclimáticos e impactos ambientais 
 
OBJETIVOS 

 Entender as principais características do 
processo de formação da paisagem natural do 
Brasil, destacando os biomas nacionais. 

 Analisar as principais características naturais do 
Brasil através dos domínios morfoclimáticos, 
destacando a fisionomia da caatinga. 
 
ESPANHOL 
 
CONTEÚDOS: 

 Lectura y comprensión de texto 

 Usar los advérbios muy y mucho 

 Los posesivos  

 Formación de plural 

OBJETIVOS  

 Usar los advérbios muy y mucho 

 Identificar los posesivos 

 Aplicar apropriadamente la formación de plural 

 Ler y compreender los textos leido en la lengua 

espanhola 

 
FILOSOFIA  
 
CONTEÚDO: 
 Lógica. 
OBJETIVOS: 

 O aluno deverá compreender o uso da razão 
como mecanismo de análise da sociedade. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTEÚDOS DA RECUPERAÇÃO 2º TRIMESTRE – ENSINO MÉDIO 

2ª SÉRIE 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
CONTEÚDOS 

 Concordância verbal; 

 Concordância nominal; 

 Interpretação textual. 
 
OBJETIVOS: 

 Dominar a norma padrão da Língua Portuguesa, 
ampliando o conjunto de conhecimentos 
discursivos e gramaticais; 

 Reconhecer a contribuição complementar dos 
elementos não-verbais e as intenções do 
enunciador; 

 Manter uma articulação coerente entre texto, 
gramática, interpretação e oralidade; 

 Compreender as características das tipologias 
textuais e a contextualização dos discursos; 

 Analisar e interpretar textos por meio da 
apropriação progressiva de instrumentos 
linguísticos e literários. 
 
LITERATURA 
 
CONTEÚDO 
 Modernismo 
 
OBJETIVOS 

 Analisar poemas/ textos modernos e 
correlaciona-los a literatura quinhentista;  

 Compreender a importância da literatura 
modernista para a formação da cultura atual. 
 
REDAÇÃO 
 
CONTEÚDOS 

 Texto dissertativo/argumentativo 
 
OBJETIVOS 

 Argumentar adequadamente; 

 Produzir texto coerente e coeso; 

 Construir proposta de intervenção. 

 
INGLÊS 
 
CONTEÚDOS: 

 TEXT COMPREHENSION 

 INDEFINITE PRONOUNS (some, any, no, none) 

 RELATIVE PRONOUNS (who, whom, which, that, 

whose...) 

OBJETIVOS 

 Compreender textos em Inglês. 

 Desenvolver estratégias de leitura que facilitem 

a resolução de questões de interpretação de textos 

em Inglês. 

 Usar adequadamente as derivações dos 

pronomes indefinidos. 

 Formar frases coerentes com os pronomes 

indefinidos. 

 Reconhecer o uso dos pronomes relativos em 

diferentes situações. 

 
MATEMÁTICA 
 
CONTEÚDOS: 

 PROBABILIDADE 

 GEOMETRIA ESPACIAL 

 ESTATÍSTICA 
 
OBJETIVOS 

 Calcular a probabilidade de ocorrência de um 
determinado evento e representá-la por meio de 
fração 

 Calcular área total e volume dos sólidos 
geométricos 

 Compreender os conceitos básicos de 
estatística, utilizando exemplos das suas aplicações 
às diferentes áreas de conhecimentos. 
 
QUÍMICA 
 
CONTEÚDOS (WENDEL) 

 Velocidade média; 

 Análise de gráficos; 

 Fatores que afetam a velocidade de uma 
reação. 
 
OBJETIVOS 

 Calcular a velocidade das reações; 

 Identificar os fatores que afetam a velocidade; 

 Interpretar gráficos; 

 
CONTEÚDOS (ERIVALDO) 
- As Principais Classes Funcionais de Compostos 
Orgânicos: 



• Compostos oxigenados 
Álcool , Aldeidos, Cetonas, Fenol, Ácido carboxílico, 
Sal orgânico, Éter e Éster 
 
•Compostos nitrogenados 
Aminas, Amidas, Nitrocompostos, Nitrilas e 
isonitrilas  
 
• Outras funções  
Haletos orgânicos, Ácido sulfônico e 
organometálicos  
 
OBJETIVOS: 
• Reconhecer as principais funções orgânicas 
(álcool, fenol, éter, éster, cetona, ácido carboxílico, 
aldeído, aminas, amidas e outras). 
• Nomear as principais funções orgânicas (álcool, 
fenol, éter, éster, cetona, ácido carboxílico, 
aldeído, aminas, amidas e outras) de acordo com 
as regras estabelecidas pela IUPAC. 
 
FÍSICA 
CONTEÚDOS (EUDES) 

 CAP. 8: Lentes esféricas Delgadas 
 Lentes esféricas; 

 Propriedades das lentes delgadas; 

 Estudo analítico das lentes; 

 
CONTEÚDOS ( MAXWELL) 

 Compreender o conceito de resistores 
elétricos. 

 Identificar a funcionalidade e aplicações desses 
resistores. 

 Compreender as leis de Ohm.  

 Calcular a resistência de um resistor, a 
potência dissipada, bem como a D.D.P e a corrente 
elétrica que corta um resistor. 

 Identificar os efeitos físicos da passagem da 
corrente elétrica no corpo humano. 

 Comparar situações cotidianas envolvendo 
resistores. Identificando qual efeito físico a  
mudança da D.D.P ocasiona no funcionamento de 
um aparelho elétrico. 

 Entender a conversão de energia elétrica em 
energia térmica usando as leis de Ohm. 

 Compreender a lei de joule e o efeito Joule nas 
situações cotidianas. 
 
OBJETIVOS 
 Compreender os movimentos uniforme e 
uniformemente variados bem como os 
movimentos verticais. 

 Aplicar as equações horárias dos movimentos 
bem como a equação de Torricelli na resolução de 
problemas. 
 Compreender, interpretar e resolver situações 
envolvendo os conceitos da lei de Coulomb bem 
como os conceitos básicos da eletrostática. 
 Entender as formas de eletrização. 
 Compreender e justificar fenômenos do 
cotidiano que envolvam a transferência de cargas 
como a atração de pequenas folhas de papel por 
um bastão ou pente atritado em um cabelo. 
 
BIOLOGIA 
 
CONTEÚDO 
Bio I - Capítulo 03 – Fisiologia das angiospermas 
Bio II - Capítulo 04 – Humanidade e ambiente 
 
OBJETIVOS 
Bio I - 

 Identificar a estrutura histológica e anatômica 

das angiospermas. 

 Compreender a função de cada tecido vegetal e 

sua importância na manutenção da vida da planta. 

 Conhecer a importância das substâncias 

inorgânicas para o desenvolvimento das 

angiospermas. 

 Relacionar o fenômeno da fotossíntese ao 

processo de nutrição orgânica. 

 Apresentar a comunicação química, através de 

fitormônios, responsável pelo desenvolvimento das 

plantas. 

 Conhecer e explicar os fenômenos de transporte 

da seiva bruta e elaborada nas angiospermas. 

Bio II - 

  Apresentar as principais formas de poluição 

ambiental. 

  Apresentar as principais interferências antrópicas 

nos ecossistemas e refletir sobre suas 

consequências ecológicas. 

  Conhecer os principais desafios na busca de uma 

exploração sustentável da natureza. 

 
HISTÓRIA 
 
CONTEÚDO: Primeira Guerra Mundial  
Tema 1: O início da Grande Guerra;  
Tema 2: Política de alianças;  
Tema 3: Desenvolvimento do conflito; 
Tema 4: Fim do Conflito; 
 



OBJETIVOS: 

 Entender o contexto histórico que abarca os 
eventos que antecederam a Primeira Guerra 
Mundial; 

 Compreender as alianças formuladas durante a 
Primeira Guerra Mundial; 

 Problematizar os avanços tecnológicos ocorridos 
durante a Primeira Guerra Mundial, atentando-se 
para as armas criadas que dizimaram inúmeras 
vidas; 
 
GEOGRAFIA 
 
CONTEÚDOS: 
Capítulo 09 - América latina: perspectivas 
- América latina: História em comum 
- Industrialização na América Latina 
- Integração econômica na América Latina 

 
OBJETIVOS 

 Entender as principais causas e consequências 
da formação territorial econômica da América 
Latina. 

 Estudar os reais motivos que favoreceram o 
processo de industrialização da América Latina, 
destacando o modelo de substituição de 
importação. 

 Compreender a importância da integração 
econômica da América Latina, destacando os 
acordos bilaterais. 
 
ESPANHOL 
 
CONTEÚDOS 

 Imperativo afirmativo 

 Pronombre  complemento 

 Acentuación 

 Lectura y comprensión de texto 

OBJETIVOS:  

 Usar el tiempo verbal imperativo 

adecuadamente 

 Diferenciar la acentuación 

 Aplicar apropriadamente a próclise y la enclise  

 Ler y compreender los textos leido en la lengua 

espanhola 

 
FILOSOFIA  
 
CONTEÚDO: 

 Renascimento e humanismo 

 
OBJETIVOS: 

 Entender sobre o surgimento do racionalismo, 
Antropocentrismo e confrontar com ideias vigentes 
na Idade Média. 
 
REDAÇÃO 
 
CONTEÚDO 
 Tipo textual dissertativo-argumentativo 
 
OBJETIVOS 

 Argumentar adequadamente; 

 Produzir texto coerente e coeso; 

 Construir proposta de intervenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTEÚDOS DA RECUPERAÇÃO 2º TRIMESTRE – ENSINO MÉDIO 

3ª SÉRIE 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
CONTEÚDOS 

 Coesão textual (referencial, sequencial); 

 Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, 
parônimos, hipônimos, hiperônimos, polissemia); 

 Gêneros textuais; 

 Interpretação textual. 
 
OBJETIVOS: 

 Dominar a norma padrão da Língua Portuguesa, 
ampliando o conjunto de conhecimentos 
discursivos e gramaticais; 

 Reconhecer a contribuição complementar dos 
elementos não-verbais e as intenções do 
enunciador; 

 Manter uma articulação coerente entre texto, 
gramática, interpretação e oralidade; 

 Compreender as características das tipologias 
textuais e a contextualização dos discursos; 

 Analisar e interpretar textos por meio da 
apropriação progressiva de instrumentos 
linguísticos e literários. 
 
LITERATURA 
 
CONTEÚDO 
 Modernismo 
 
OBJETIVOS 

 Analisar poemas/ textos modernos e 
correlaciona-los a literatura quinhentista;  

 Compreender a importância da literatura 
modernista para a formação da cultura atual. 
 
MÚLTIPLAS LINGUAGENS 
CONTEÚDO: 
 Intertextualidade  
 
OBJETIVOS: 
 Conceituar e caracterizar a intertextualidade 
enquanto recurso de linguagem 
 Compreender a importância desse método na 
coesão textual  
 
 
 
 

INGLÊS 
 
CONTEÚDOS: 

 TEXT COMPREHENSION 

 ARTICLES (definite and indefinite) 

 RELATIVE PRONOUNS (who, whom, which, that, 

whose...) 

OBJETIVOS 

 Compreender textos em Inglês. 

 Desenvolver estratégias de leitura que facilitem 

a resolução de questões de interpretação de textos 

em Inglês. 

 Reconhecer o uso dos pronomes relativos em 

diferentes situações. 

 Aplicar corretamente artigos definidos e 

indefinidos em frases. 

 
MATEMÁTICA 
 
CONTEÚDOS: 

 GRANDEZAS PROPORCINAIS 

 ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 

 PROBABILIDADE 

 ESTATÍSTICA 

 FUNÇÃO EXPONENCIAL 

 PROGRESSÃO ARITMÉTICA 
 
OBJETIVOS 

 Levar o aluno a compreender a relação entre 
grandezas presentes no seu dia-a-dia e expressar o 
resultado dessa comparação por meio de um 
número 

 Resolver problemas em diferentes contextos 
que envolva os ângulos de figuras planas 

 Calcular a probabilidade de ocorrência de um 
determinado evento e representá-la por meio de 
fração 

 Compreender os conceitos básicos de 
estatística, utilizando exemplos das suas aplicações 
às diferentes áreas de conhecimentos 

 Identificar as principais características da função 
exponencial e aplicá-las 

 Reconhecer uma progressão aritmética em um 
conjunto de dados apresentados em uma tabela 
sequencias numéricas ou situações-problema. 
 



QUÍMICA 
 
CONTEÚDOS (WENDEL) 

 Cinética Química; 

 Ácidos e bases de Arrhenius 
 
OBJETIVOS 

 Capacitar os alunos a compreender o 

comportamento das reações químicas. Analisando 

a velocidade de reação; 

 Conhecer a importância de ácidos e bases no 

dia-a-dia, sua aplicabilidade, classificações e suas 

nomenclaturas; 

 
CONTEÚDOS (ERIVALDO) 
- As Principais Classes Funcionais de Compostos 
Orgânicos: 
• Compostos oxigenados 
Álcool , Aldeidos, Cetonas, Fenol, Ácido carboxílico, 
Sal orgânico, Éter e Éster 
 
•Compostos nitrogenados 
Aminas, Amidas, Nitrocompostos, Nitrilas e 
isonitrilas  
 
• Outras funções  
Haletos orgânicos, Ácido sulfônico e 
organometálicos  
 
OBJETIVOS: 
• Reconhecer as principais funções orgânicas 
(álcool, fenol, éter, éster, cetona, ácido carboxílico, 
aldeído, aminas, amidas e outras). 
• Nomear as principais funções orgânicas (álcool, 
fenol, éter, éster, cetona, ácido carboxílico, 
aldeído, aminas, amidas e outras) de acordo com 
as regras estabelecidas pela IUPAC. 
 
FÍSICA 
CONTEÚDOS (EUDES) 
Livro IV 
Física III – Termodinâmica  
 Transformações termodinâmicas de um gás 

ideal 

Física IV - Óptica 
 Lentes esféricas  

 Propriedades das lentes delgadas 

 Estudo analítico das lentes 

 
CONTEÚDOS ( MAXWELL) 

 Compreender as 3 leis de Newton. 

 Resolver problemas com as três leis de Newton 

 Aplicar corretamente as leis de Newton em 
situações explicando os fenômenos a partir das leis 
de Newton. 

 Compreender o conceito de resistores elétricos. 

 Identificar a funcionalidade e aplicações desses 
resistores. 

 Compreender as leis de Ohm.  

 Calcular a resistência de um resistor, a potência 
dissipada , bem como a D.D.P e a corrente elétrica 
que corta um resistor. 

 Identificar os efeitos físicos da passagem da 
corrente elétrica no corpo humano. 

 Comparar situações cotidianas envolvendo 
resistores. Identificando qual efeito físico a  
mudança da D.D.P ocasiona no funcionamento de 
um aparelho elétrico. 

 Entender a conversão de energia elétrica em 
energia térmica usando as leis de Ohm. 

 Compreender a lei de joule e o efeito Joule nas 
situações cotidianas. 
 
OBJETIVOS 
 Compreender os movimentos uniforme e 
uniformemente variados bem como os 
movimentos verticais. 
 Aplicar as equações horárias dos movimentos 
bem como a equação de Torricelli na resolução de 
problemas. 
 Compreender, interpretar e resolver situações 
envolvendo os conceitos da lei de Coulomb bem 
como os conceitos básicos da eletrostática. 
 Entender as formas de eletrização. 
 Compreender e justificar fenômenos do 
cotidiano que envolvam a transferência de cargas 
como a atração de pequenas folhas de papel por 
um bastão ou pente atritado em um cabelo. 
 
BIOLOGIA 
 
CONTEÚDO 
Apostila 04 de Ciências da Natureza (Biologia) 
 
Bio I –  
Aula 19 e 20: Sistema Cardiovascular humano 
 
Bio II –  
Aula 19: Conhecendo os peixes 
Aula 20: Conhecendo os anfíbios 
 
Bio III 
Aulas 18 a 20: Membrana plasmática 
 



Bio IV 
Aulas 16: Populações 
Aulas 17: Sucessão ecológica 
Aulas 18: Relações ecológicas 
Aulas 19 e 20: Desequilíbrios ecológicos 
 
OBJETIVOS 
Bio I 

 Caracterizar os órgãos do sistema circulatório 

humano segundo sua estrutura e função. 

 Compreender a importância fisiológica da 

circulação humana. 

Bio II 

 Caracterizar as características gerais e 

embriológicas dos animais 

Bio III 

 Reconhecer a importância dos envoltórios 

celulares para a individualidade da célula e outras 

funções bioquímicas. 

 Apresentar os diferentes tipos de transporte 

(ativo e passivo) de substâncias através da 

membrana plasmática. 

Bio IV 

 Apresentar elementos quantitativos de 

caracterização das populações. 

 Compreender os mecanismos responsáveis pelo 

aumento ou declínio das populações. 

 Caracterizar as principais relações 

intraespecíficas e sua importância ecológica. 

 Caracterizar as principais relações 

interespecíficas e sua importância ecológica. 

 Ecológica, através da apresentação de seus 

estágios característicos. 

 Relacionar o desenvolvimento de uma 

comunidade às características físico-químicas do 

ambiente. 

 Apresentar as principais formas de poluição 

ambiental. 

 Apresentar as principais interferências 

antrópicas nos ecossistemas e refletir sobre suas 

consequências ecológicas. 

 Conhecer os principais desafios na busca de 

uma exploração sustentável da natureza. 
 
HISTÓRIA 
 
CONTEÚDO: Brasil Império 
Tema 1: Primeiro Reinado (1822 – 1831); 

Tema 2: Período Regencial (1831 – 1840) 
Tema 3: Segundo Reinado (1840 – 1889) 
 
OBJETIVOS: 

 Compreender o processo de independência do 
Brasil e o que isso gerou para os seus residentes; 

 Entender o Primeiro Reinado e os embates 
políticos que ocorreram nesse momento; 

 Discutir o Período Regencial e as inúmeras 
revoltas ocorridas nesse momento; 

 Pontuar as principais características do Segundo 
Reinado e a crise que culminou na Proclamação da 
República. 
 
GEOGRAFIA 
 
CONTEÚDOS: 
Demografia do Brasil: dinâmica demográfica, 
estrutura etária e estrutura ocupacional. 
 
OBJETIVOS 

 Analisar as principais causas e consequências da 
evolução da população brasileira. 

 Entender o processo de distribuição da 
população brasileira, destacando a influência dos 
setores econômicos. 
 
ESPANHOL 
 
CONTEÚDOS 

 Heterogenerico 

 Heterosemantico 

 Interpretação de texto 

OBJETIVOS:  

 Ler y compreender los textos leido en la lengua 

española 

 Usar adecuadamente los heterosemánticos y 

Heterogenérico 

 
FILOSOFIA  
 
CONTEÚDO: 
 Ética. 
 
OBJETIVOS: 

 Compreender que existem teorias que se 
voltam para o agir do homem na sociedade. 
 
 
 
 



SOCIOLOGIA  
 
CONTEÚDOS: 

 Positivismo, Materialismo histórico e Escola de 
Frankfurt. 
 
OBJETIVOS:  

 Entender como o Positivismo tem vertente 
capitalista e compreender as críticas á corrente de 
Augusto Comte. 
 
REDAÇÃO 
CONTEÚDO 

 Texto dissertativo-argumentativo. 

 

OBJETIVOS 
 Desenvolver a competência linguística, a partir 
da produção e reescrita de textos; 

 Contribuir para o desenvolvimento crítico 
discente, através de discussão de temas 
socioculturais. 

 

 


