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Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio 

 

 

 

Conteúdos das provas P1 – 1º Trimestre – 2019  

3ª Série Ensino Médio 

 

Componente Curricular Conteúdo 

Biologia 

Livro 2 - Capítulos  6 e 7 

Botânica - os 4 grupos vegetais (suas características):  

- briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 

 

Física 

1. Impulso e Quantidade de Movimento. 

Capítulo 08, entre as páginas 256 a 275 

- Compreender o universo da Dinâmica Impulsiva e suas relações com a 

Mecânica. 

 

2. Equilíbrio do ponto material e dos corpos extensos. 

Capítulo 10, entre as páginas 320 e 346. 

- Estudar as condições de equilíbrio em corpos cuja dimensões não são 

desprezíveis. 

 

3. Hidrostática 

Capítulo 11, entre as páginas 352 e 370. 

- Estudar o comportamento de corpos imersos em fluídos em equilíbrio. 

 

Observação: Além da minuciosa leitura dos capítulos indicados acima, 

trabalhar as questões contidas nas listas de exercícios de apoio, bem como 

os exercícios indicados como sugestão de tarefa de casa, tanto do livro 

didático como do Caderno de Estudo. 

 

Geografia 

Livro didático, segunda parte: 

Unidade 3 

Capítulo 5: Crescimento demográfico; 

Capítulo 6: Sociedade e economia; 

Capítulo 7: Povos em movimento. 

 

História 

Capítulo 1 - Primeira República  

- Proclamação da República  

- República da espada  

- Coronelismo (governos civis)  

- Política dos governadores 

- Revoltas populares (Vacina, Canudos, Contestado e Chibata) 

- Cangaço 

- Movimentos operários de 1917   

- Semana de arte moderna 

- Movimento tenentista  

- Crise da bolsa de Nova York e o Brasil 

- Revolução de 1930 

 

Literatura 

Unidade 9  

Capítulo: 25 (a linguagem do modernismo) 

Capítulo: 26 (vanguardas europeias e a semana de arte brasileira)  

Capítulo: 27  

Capítulo: 28 (primeira fase do modernismo-poesia). 
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Matemática 

Geometria Analítica: 

- Interpretar o deslocamento de um ponto no plano cartesiano na 

determinação de um segmento de reta orientado. 

- Interpretar pontos que interceptam os eixos cartesianos e as bissetrizes 

dos quadrantes pares e ímpares. 

- Aplicar analiticamente o conceito de ponto médio, baricentro de um 

triângulo. 

- Conhecer e aplicar a condição de alinhamento de três pontos. 

Sistemas Lineares: 

- Resolver Sistemas de Equações Lineares. 

- Aplicar a Regra de Cramer. 

- Resolver sistemas lineares equivalentes. 

- Interpretar problemas utilizando sistemas lineares. 

 Determinantes: 

- Calcular determinantes pelo Teorema de Laplace. 

- Identificar as propriedades dos determinantes. 

 

Química 

Capítulos 10 a 14 

- Oxidação e redução 

- Agente oxidante e agente redutor 

- Número de oxidação 

- Balanceamento de equações pelo método REDOX 

- Pilhas 

- Potencial-padrão de eletrodo 

- Aplicações dos potenciais de redução 

 

Redação 

- Produção de um texto dissertativo argumentativo padrão Enem. 

- Características de texto dissertativo argumentativo padrão Enem.  

 

 


