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ARTE 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...)         

História da dança no Brasil: Pré-história, 
Dança Indígena, Clássica, Moderna, 
Contemporânea, Folclórica. 

Compreenda a dança no Brasil em cada 
período histórico. 

Dança Contemporânea - Dança como 
expressão de sentimentos, dançarinos e 
coreógrafos: Pina Bausch, Rudolf Laban, 
William Forsythe, Debora colker, grupo 
corpo etc. 

Conheça sobre a dança contemporânea, 
dançarinos e coreógrafos. 

Dança: Criação e registro/ lugares para 
criar, diversidade corporal e movimento. 

Entenda o corpo no espaço e a dança 
como expressão. 

Consciência corporal, o estudo do 
movimento, Vídeo dança. 

Compreenda o corpo e suas articulações. 
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BIOLOGIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...)         

ORGANIZAÇÃO DAS 
ANGIOSPERMAS 

 Raiz 

 Caule 

 Folha 

 Flor 

 Fruto 

Conheça a função e a importância de 
cada estrutura das angiospermas quanto 
à fisiologia, reprodução e 
desenvolvimento; Reconheça as 
características, os ciclos reprodutivos, a 
fisiologia e a importância das plantas 
para o meio ambiente. 

HISTOLOGIA DAS ANGIOSPERMAS 
 Meristemas e tecidos permanentes 

Conheça a fisiologia vegetal e entenda o 
mecanismo de funcionamento dos 
tecidos vegetais. 

FISIOLOGIA VEGETAL 
 Estruturas fotossintetizantes 
 Macro e microelementos 
 Destino da matéria orgânica 
 Respiração 

Compreenda a importância do sol, da 
água, da fotossíntese e dos micro e 
macronutrientes para o desenvolvimento 
da planta. 
 

TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS 
 Absorção de água e sais minerais 
 Circulação da seiva pelo lenho e 

liber 
 Eliminação de água por 

evapotranspiração e gutação 

Entenda que a planta possui estruturas 
internas que fazem o transporte de 
substâncias desde a raiz até as folhas. 
 

REGULAÇÃO NAS PLANTAS 
 Fitormônios e fatores externos, 

tropismo e fototropismo 

Conheça os principais hormônios 
vegetais e como agem nas diferentes fase 
de desenvolvimento da planta; 

-  REINO ANIMALLIA 

 Invertebrados 

 Poríferos 

 Celenterados 

 Platelmintos 

 Nematelmintos 

 Anelídios 

 Moluscos 

 Artrópodes 

 Equinhodermata 

Caracterize o reino animália e sua 
divisão em dois grupos: vertebrados e 
invertebrados; Diferencie os 
representantes dos invertebrados pelas 
características, nutrição, respiração, 
modo de vida, reprodução e 
desenvolvimento e importância 
ecológica; Conheça as doenças e 
verminoses causadas por alguns 
representantes deste grupo, bem como 
sintomas, prevenção e tratamento. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
TURNO: MANHÃ 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Tênis de mesa:  
Regras oficiais 
Executar saque/serviço de recepção 
 

Jogue uma partida de tênis de mesa 
segundo as regras oficiais; Aplique o 
movimento corporal dos fundamentos 
(saque e recepção); 

Beisebol: 
Conhecer as regras oficiais do jogo 
Movimento de Lançamento e rebatida; 
 

Identifique as regras básicas do beisebol; 
Participe de uma partida de beisebol 
adaptado executando o movimento de 
rebatida e /ou lançamento com domínio 
motor. 

Basquetebol: 
Fundamentos e regras básicas 
trabalhadas no 1º trimestre; 
Marcação individual 

Aplique os fundamentos e regras básicas 
do basquetebol em situação de jogo; 
Compreenda e realize em situação de 
jogo a marcação individual no 
basquetebol; 

Voleibol: 
Passe e recepção 
Saque  
Rodizio 
Sistema tático 6-0 
 

Execute o toque e a manchete em 
situação de jogo; Realize em situação de 
jogo o movimento de saque; Realize o 
rodízio e o posicionamento tático 6-0 no 
voleibol em situação de jogo. 

Handebol: 
Passe, arremesso e progressão; 
Sistema tático 6-0 e 5-1 
 

Realize o movimento corporal dos 
fundamentos de passe, arremesso e 
progressão do handebol em situação de 
jogo; Posicione-se no sistema ofensivo 6-
0 e 5-1 do handebol em situação de jogo; 

Futsal: 
Condução, drible, passe e chute; 
Sistema tático 2-2 e 2-1-1 
 

Realize o movimento corporal dos 
fundamentos de condução, drible, e 
chute em situação de jogo de futsal; 
Posicione-se em vivencia prática de jogo 
segundo o sistema tático 2-2 ou 2-1-1 do 
futsal. 

Alongamento 
Movimentos de alongamento  
Core 
Prática corporal do core; 
Relação da ginástica com os tipos de 
força muscular; 
Benefícios do Core 

Realize movimentos de alongamento 
com consciência corporal; Realize 
atividade de ginástica: core; Relacione a 
ginástica com os tipos de força muscular; 
Compreenda os benefícios do Core. 
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Valsa, merengue, forró, vanerão, salsa, 
swing, tango. 
Break, funck, house, locking, ragga. 
 

Execute diferentes passos, posturas, 
conduções, formas de deslocamento na 
dança; Crie e apresente uma coreografia 
de dança de salão e/ou dança de rua; 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ 
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 

“Cel. PM FELIPPE DE SOUSA MIRANDA”.  

 

 

Rua José Ferreira Pinheiro, 349 - Portão - Curitiba – PR / CEP 80.320-140 FONE (41) 3314.8050/FAX (41) 3314.8073  
 E-mail: pedagogica@colegiopmpr.com.br 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
TURNO: NOITE 

 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Tênis de mesa:  
Regras oficiais 
Executar saque/serviço de recepção 
 

Jogue uma partida de tênis de mesa 
segundo as regras oficiais; Aplique o 
movimento corporal dos fundamentos 
(saque e recepção); 

Beisebol: 
Conhecer as regras oficiais do jogo oficial 
Movimento de Lançamento e rebatida; 
 

Identifique as regras básicas do beisebol; 
Participe de uma partida de beisebol 
adaptado executando o movimento de 
rebatida e /ou lançamento com domínio 
motor. 

Voleibol: 
Conhecimentos sobre as regras oficiais 
do voleibol; 
Fundamentos básicos do Voleibol: 
Toque, manchete, saque por baixo 
dirigido e saque tipo tênis; 
Rodízio 
Sistema tático 6-0 

Execute com domínio motor o saque, 
toque e a manchete em situação de jogo; 
Realize o rodízio e o posicionamento 
tático 6-0 no voleibol em situação de jogo 
Conheça e aplique as regras oficiais do 
voleibol em situação de jogo; 
 

Handebol: 
Passe, arremesso e progressão; 
Sistema tático 6-0 e 5-1 
 

Realize o movimento corporal dos 
fundamentos de passe, arremesso e 
progressão do handebol em situação de 
jogo e com domínio motor; Posicione-se 
no sistema ofensivo 6-0 e 5-1 do 
handebol em situação de jogo; 

Alongamento 
Movimentos de alongamento  
Yoga 
Prática corporal do Yoga; 
Relação da ginástica com os tipos de 
força muscular; 
Benefícios da Yoga 
 

Realize movimentos de alongamento 
com consciência corporal; Realize 
atividade de Yoga; Compreenda os 
benefícios da Yoga. 

Valsa, merengue, forró, vanerão, salsa, 
swing, tango. 
Break, funck, house, locking, ragga. 
 

Execute diferentes passos, posturas, 
conduções, formas de deslocamento na 
dança; Crie e apresente uma coreografia 
de dança de salão e/ou dança de rua; 
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FILOSOFIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Características do pensamento moderno: 
A revolução científica do Séc XVII 

Compreenda as linhas gerais do 
pensamento de filósofos clássicos e 
contemporâneos que investigaram ou 
investigam o problema do conhecimento 
científico e da ciência; Discuta a respeito 
do problema do método que deve 
direcionar a pesquisa científica 

O método das ciências da natureza 
 

Identifique o movimento de constante 
evolução e sofisticação científica, 
avaliando suas implicações nos diversos 
setores da vida social e no âmbito da 
natureza. 

Pensamento moderno: Experimentação – 
Generalização 

Analise filosoficamente o processo de 
construção e especialização da Ciência. 

Crise da ciência e progresso científico 
 

Seja capaz de realizar análise e crítica 
sobre os limites gnosiológicos, éticos e 
técnicos do conhecimento científico. 

Ambiguidade do progresso científico 
 

Compreenda as contribuições da Ciência, 
bem como reflita acerca de seus limites e 
de suas implicações sobre a natureza e a 
sociedade. 

Novas orientações epistemológicas: 
Ciência construtivista; Método 
antropológico; Método da psicologia 
comportamental 

Saiba identificar do ponto de vista 
epistemológico, as rupturas e mudanças 
de paradigmas relacionados à evolução 
da Ciência. 

Mito do cientificismo e o problema da 
ética na pesquisa científica 
 Bioética 
 

Saiba discutir as contribuições e limites 
do conhecimento científico e sua relação 
com o poder, a ideologia e a Ética; 
Analise as relações entre Ciência e poder; 
Analise criticamente a produção 
científica em relação à ética, à política e à 
ecologia; Identifique interesses políticos 
e econômicos no campo da Ciência, 
sobretudo no que tange às prioridades 
de financiamento para a pesquisa 
científica; Reconheça conceitos 
fundamentais da bioética e identifique 
suas implicações éticas, políticas e 
sociais; Identifique o movimento de 
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constante evolução e sofisticação 
científica, avaliando suas implicações 
nos diversos setores da vida social e no 
âmbito da natureza 

 
Conceito e história do termo estética 
 

Conceitue Arte, identificando, 
historicamente, aspectos relativos à sua 
natureza e ao papel que as manifestações 
artísticas assumem nas diversas 
dimensões humanas. 
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FÍSICA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Termometria 
 

Identifique e explique as diferentes 
escalas termométricas e suas relações. 

Transmissão de calor 
 

Diferencie e calcule os diferentes tipos de 
dilatação. 

Expansão térmica dos sólidos e líquidos 
 

Calcule e diferencie os diferentes tipos 
de calor: sensível e latente. 

Calorimetria 
 

Explique e diferencie os estados físicos 
da matéria, assim como identifique os 
nomes dados às suas mudanças. 

Estados físicos 
 

Aplique as diferentes formas de 
transmissão de calor às situações do dia 
a dia. 

Lei dos gases ideais 
 

Formule a equação geral dos gases e 
identifique suas variáveis de estado. 

Máquinas térmicas Diferencie e calcule as relações entre as 
variáveis termodinâmicas em suas duas 
leis. 
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GEOGRAFIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Sistemas agrícolas: conceito e adaptações 
pelo mundo 
 

Relacione o processo de urbanização às 
transformações da produção 
agropecuária, à expansão do 
desemprego estrutural e ao papel 
crescente do capital financeiro em 
diferentes países; Analise a importância 
da produção agropecuária na sociedade 
urbano-industrial ante o problema da 
desigualdade mundial de acesso aos 
recursos alimentares. 

Fontes energéticas: conceitos, tipos, 
vantagens e desvantagens 
 

Identifique e analise as cadeias 
industriais e de inovação e as 
consequências dos usos de recursos 
naturais e das diferentes fontes de 
energia (tais como termoelétrica, 
hidrelétrica, eólica e nuclear) em 
diferentes países. 

A evolução da Indústria e sua 
distribuição pelo planeta 
 

Relacione as mudanças técnicas e 
científicas decorrentes do processo de 
Industrialização, com as transformações 
no trabalho em diferentes regiões do 
mundo. 

Estrutura e funcionamento específico: 
Reino Unido e França 
Estrutura e funcionamento específico: 
Estados Unidos 
Estrutura e funcionamento específico: 
Japão e Alemanha 
Estrutura e funcionamento específico: 
Rússia 
Estrutura e funcionamento específico: 
China 
 

Analise os impactos do processo de 
industrialização na produção e 
circulação de produtos e culturas na 
Europa e na Ásia; Elabore e interprete 
gráficos de barras e de setores, mapas 
temáticos e esquemáticos (croquis) e 
anamorfoses geográficas para analisar, 
sintetizar e apresentar dados e 
informações sobre diversidade, 
diferenças e desigualdades sociopolíticas 
e geopolíticas mundiais. 
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HISTÓRIA 
Conteúdos Critérios de avaliação 

(Espera-se que o (a) estudante...) 

A chegada dos portugueses ao Brasil 
Os povos nativos 
Cotidiano dos povos Tupi 
Início da colonização 
Franceses na colônia 
Atividade dos jesuítas 
 

Conheça a diversidade dos povos 
indígenas brasileiros; Compreenda que 
existem fatores atuais que afetam 
diretamente a sobrevivência de 
sociedades indígenas, como a luta pela 
terra; Conheça aspectos do cotidiano dos 
povos Tupi; Entenda o contexto que levou 
o governo português a explorar e 
colonizar as terras que viriam a ser o 
Brasil atual; Compreenda os motivos que 
levaram os franceses a ocupar, explorar 
e  colonizar territórios do Brasil colônia; 
Analise o projeto político e cultural 
partilhado pelo governo português e 
pelos jesuítas. 

Africanos na América portuguesa 
Escravidão na África 
Tráfico em grande escala 
Pluralidade cultural 
O cotidiano do escravizado 
 

Conheça as justificativas ideológicas que 
procuravam justificar a escravidão; 
Entenda algumas consequências 
históricas do tráfico negreiro para a 
África/Compreenda as condições de 
transporte dos africanos para a colônia 
portuguesa; Compreenda que o trabalho 
escravo foi a base da colonização 
portuguesa; Reconheça a presença do 
africano e de sua cultura na formação do 
Brasil/Reflita criticamente sobre as 
condições dos afro-brasileiros no mercado 
de trabalho atual em relação aos brancos 

Riqueza e conflitos na região açucareira 
da colônia portuguesa 
Açúcar: artigo de luxo 
Trabalho nos engenhos 
União ibérica e domínio holandês no 
Nordeste 
Insatisfação e rebeliões na colônia 
 

Conheça as características da produção e 
dos engenhos de açúcar na colônia; 
Relacione o significado do trabalho 
escravo para o desenvolvimento do 
cultivo da cana-de-açúcar com o sucesso 
dos engenhos; Compreenda a formação 
da União Ibérica/ Identifique as 
motivações político-econômicas dos 
holandeses; Perceba os motivos da 
insatisfação dos colonos entre os séculos 
XVII e início do século XVIII. Compare as 
singularidades dos principais grupos 
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sociais envolvidos nas revoltas ocorridas 
na colônia nesse período. 

A ocupação do interior da colônia  
Expansão no Norte e Nordeste da 
colônia 
Surgimento das bandeiras 
A colônia se volta para as minas/ A 
sociedade no auge da mineração  

 

Compreenda a importância da pecuária, 
da produção de tabaco e da mineração 
como atividades econômicas e vetores da 
ampliação do território nacional; 
Relacione as entradas, as bandeiras e o 
sertanismo com o extermínio de 
indígenas, a destruição de quilombos e a 
expansão do território português na 
América; Perceba a relação entre 
mineração e a situação cultural e artística 
que a região mineradora adquiriu, por 
exemplo, algumas regiões de Minas 
Gerais. 

Iluminismo e Revolução Industrial 
Uma filosofia da liberdade 
A circulação das ideias iluministas 
A produção nas manufaturas 
A consolidação da burguesia inglesa 
A reação dos trabalhadores 
 

Analise a influência das ideias iluministas 
nas transformações políticas e econômicas 
ocorridas nas sociedades ocidentais a 
partir do século XVIII; Relacione ideias 
iluministas com práticas políticas e 
econômicas nas sociedades democráticas 
atuais; Compreenda aspectos políticos e 
socioeconômicos envolvidos na 
Revolução Industrial e o papel das 
inovações tecnológicas; Entenda o 
processo de consolidação da burguesia ao 
poder na Inglaterra; Estabeleça entre 
organizações dos trabalhadores e a 
conquista de direitos dessa classe social. 

Da Revolução Francesa ao império 
napoleônico 
A sociedade na França absolutista 
A queda da Bastilha e do Antigo Regime 
Instauração da república 
A ascensão da burguesia ao poder 
Restauração das dinastias 
 

Compreenda os principais fatores e 
processos históricos que resultaram na 
Revolução Francesa/Estabeleça relações 
entre as ideias iluministas e os 
princípios  revolucionários; Entenda o 
contexto em que se ocorre a queda da 
Bastilha/ Ascensão e consolidação da 
burguesia ao poder; Compreenda que a 
expansão do Império Francês não ocorreu 
sem resistência dos povos subjugados; 
Analise o processo de restauração dos 
reinos absolutistas europeus e a derrota 
militar da França sob o comando de 
Napoleão Bonaparte. 
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 INGLÊS 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Leituras sobre filmes sobre robôs e 
humanos. 
 

Avalie as informações sobre a inteligência 
artificial e nomofobia e com isso discuta e 
faça interpretações gerais e detalhadas. 

Movie script Interprete parte de uma fala de filme e 
compreenda a linguagem da 
dramatização. 

Falsos cognatos. Diferencie detalhes entre as palavras 
como particular e eventually, adoptive e 
adopted. 

Verbos modais: must, have to, ought to ( 
e os negativos) 

Entenda e use verbos auxiliares especiais 
que complementam os verbos principais. 

Poema: My Robot Desenvolva técnica de leitura de poemas e 
compreenda as informações (específicas 
neste poema) sobre robôs e a sociedade. 

Audição: Movie Review. Estabeleça relações entre as palavras e 
frases escritas e faladas e nisso faça 
interpretação das ideias propostas. 

Texto narrativo: Sunset Land Interprete textos sobre cultura e felicidade 
através da arte. 

Function words: whose, toward. Observe o uso destas palavras cujas 
funções são específicas para compreender 
o texto. 

Revisão Verbos Modais e Tempos 
Verbais 

Pratique, compare e reafirme 
conhecimento sobre os verbos modais. 

Adjetivos e comparativos Use adjetivos para fazer comparações de 
superioridade. 

Leitura de Contos Literários. Interprete textos literários com uso dos 
tópicos gramaticais e lexicais citados, 
além de fazer uso do conhecimento prévio 
para leitura e reflexão e troca de 
informações com colegas durante aulas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Artigo Reconheça efeitos de sentido associados 
ao uso dos artigos definidos e indefinidos. 

Numeral Saiba quais são os diferentes tipos de 
numeral e reconheça as funções que 
desempenham na língua. 

Interjeição 
 

Compreenda como as interjeições e as 
locuções interjetivas são usadas em textos 
de diferentes gêneros. 

Verbos Analise o sentido dos diferentes tempos 
verbais e saiba utilizá-los de acordo com o 
contexto; Estabeleça corretamente as 
correlações entre tempos e modos verbais;  
Identifique as funções das formas 
nominais; 

Advérbios Identifique as funções morfológicas e 
sintáticas exercidas pelos advérbios; 
Classifique advérbios e locuções 
adverbiais. 

Preposição Identifique as relações de sentido criadas 
pelas preposições, locuções prepositivas. 
Identifique as relações de sentido pelas 
proposições. 

Conjunção Compreenda e utilize corretamente o uso 
das conjunções para estabelecer a coesão 
sequencial.  

Sintaxe: estudo das relações entre as 
palavras 
 

Saiba as relações de combinação entre as 
palavras e as orações compreendendo as 
possibilidades de estruturação dos 
enunciados. 

Sujeito e predicado Reconheça os diferentes tipos de sujeito; 
Identifique em que circunstâncias 
ocorrem oração sem sujeito. 
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LITERATURA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Realismo 
 

Conheça o movimento literário, bem 
como seu contexto histórico; Aprenda 
sobre os representantes do movimento: 
vida e obra; Saiba identificar e diferenciar 
as estéticas de Literatura. 

Naturalismo 
 

Conheça o movimento literário, bem 
como seu contexto histórico; Aprenda 
sobre os representantes do movimento: 
vida e obra; Saiba identificar e diferenciar 
as estéticas de Literatura. 

Parnasianismo 
 

Conheça o movimento literário, bem 
como seu contexto histórico; Aprenda 
sobre os representantes do movimento: 
vida e obra; Saiba identificar e diferenciar 
as estéticas de Literatura. 

Simbolismo Conheça o movimento literário, bem 
como seu contexto histórico; Aprenda 
sobre os representantes do movimento: 
vida e obra; Saiba identificar e diferenciar 
as estéticas de Literatura. 
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MATEMÁTICA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Determinantes: 
Determinante de uma matriz de ordem 
1, 2 e 3; 
Teorema de Jacobi e Binet; Regra de 
Chió; Regra de Sarrus; 
Sistemas Lineares 
Equação linear; 
Sistema linear, solução e sistema linear 
homogêneo; 
Matrizes associadas a um sistema linear 
e sua classificação; 
Escalonamento de um sistema linear: 
sistema linear equivalente e escalonado; 

Identifique os determinantes de uma 
matriz conforme sua ordem; Identifique, 
diferencie e calcule os determinantes 
pelo teorema e pelas regras de Chió e 
Sarrus; Identifique um sistema linear; 
Identifique e analise a equação linear; 
Calcule e diferencie um sistema linear e 
um sistema homogêneo; Represente um 
sistema linear através das matrizes; 
identifique e diferencie a classificação de 
um sistema linear; Identifique e 
classifique o escalonamento do sistema 
linear; Resolva problemas com 
escalonamento de um sistema linear. 

Análise combinatória: 
Princípio fundamental da contagem; 
Fatorial; 
Arranjo simples; permutação simples; 
combinação; 
Permutação com repetição; 
Binômio de Newton 
Triângulo de Pascal; 
Fórmula e termo geral do Binômio de 
Newton 

Identifique e calcule problemas com o 
princípio fundamental da contagem; 
Identifique e calcule um fatorial; 
Identifique, aplique, analise e calcule os 
arranjos, as permutações e combinações 
através de situações problemas; 
Descreva o Binômio de Newton; 
Determine e calcule situações problemas 
com o triângulo de Pascal; Determine e 
calcule equações com a formule e termo 
geral do Binômio de Newton; 

Probabilidade: 
Experimento aleatório, espaço amostral e 
evento; 
Cálculo das Probabilidades; 
Probabilidade da união de dois eventos; 
Probabilidade condicional: eventos 
dependentes e independentes; 

Identifique e analise experimento 
aleatório, espaço amostral e evento; 
Calcule e identifique as várias situações 
problemas com probabilidade; Calcule e 
diferencie os eventos dependentes e 
independentes; 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Dissertação 
Dissertação: argumentativa, dissertativa, 
expositiva 
 

Reconheça as diferenças existentes entre 
uma dissertação argumentativa e uma 
dissertação expositiva; Compreenda a 
importância do planejamento e da 
organização das ideias antes da 
elaboração do texto; Identificar os 
procedimentos técnicos utilizados na 
elaboração de uma tese; Elabore uma 
contextualização para a construção da 
introdução de um texto dissertativo; 
Construa o desenvolvimento do texto, 
considerando o uso de argumentos de 
autoridade e de prova concreta; Produza 
uma proposta de intervenção/solução ao 
problema apresentado na dissertação 
argumentativa; Revise o texto, levando 
em conta a progressão textual, a 
coerência das ideias e questões 
gramaticais e ortográficas presentes no 
texto; Reescreva o texto conforme 
indicações apresentadas na correção. 

Cartazes informativos Elabore cartazes informativos a respeito 
de eventos realizados no colégio, como a 
Festa Julina, por exemplo. 
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QUÍMICA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

Cálculos de concentração: comum, 
molar, título e densidade. 
Diluição e mistura de soluções. 

Realize as conversões de unidade; 
Expresse a concentração de uma solução 
em título em massa, concentração em 
massa e concentração molar. 

O calor nas reações químicas.  
Diagramas de energia. Entalpia e 
variação de entalpia. 
Cálculo da variação da entalpia. 
Lei de Hess.  
Energia de ligação 

Analise, compreenda e conceitue os 
processos endotérmicos e exotérmicos; 
Identifique e calcule a energia fornecida 
nas reações químicas; Analise a energia 
liberada durante uma combustão, a 
partir de valores; Compreenda e 
interprete tabelas e gráficos para 
determinar a variação de energia de uma 
reação. 

A velocidade das reações químicas. 
Taxa de desenvolvimento médio. 
Condições para a ocorrência das 
reações químicas. 
Fatores que influenciam na velocidade 
das reações. (Superfície de contato, 
concentração, pressão, temperatura e 
catalisadores) 
Lei da velocidade das reações químicas 
 

Compreenda o conceito e calcule a taxa 
de desenvolvimento de uma reação com 
base em valores tabelados das 
quantidades de reagentes consumidos e 
produtos formados em função do tempo; 
Interprete gráficos da concentração das 
substâncias que participam de uma 
reação; Reconheça os fatores que alteram 
a taxa de desenvolvimento das 
transformações químicas; Compreenda, 
determine e calcule a taxa de 
desenvolvimento de uma reação a partir 
dos valores experimentais das 
concentrações em quantidade de matéria 
dos reagentes fornecidos. 
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SOCIOLOGIA 
 

Conteúdos Critérios de avaliação 
(Espera-se que o (a) estudante...) 

O conceito de trabalho para a Sociologia Compreenda o conceito de trabalho 
segundo a Sociologia. 

O trabalho nas diferentes sociedades 
 

Analise as transformações no mundo do 
trabalho, geradas por mudanças na 
ordem econômica, social e política. 

O conceito de trabalho para os clássicos: 
Durkheim, Marx e Weber 

Diferencie o conceito de trabalho para os 
clássicos da Sociologia. 

Divisão técnica e capitalista do trabalho Entenda o sentido do trabalho na 
realidade atual, levando em conta suas 
transformações nas diversas sociedades 
ao longo do tempo. 

Forças, condições e processos de trabalho 
no capitalismo. 

Avalie argumentos favoráveis ou 
contrários às modificações impostas 
pelas novas tecnologias à vida social e ao 
mundo do trabalho e posicionar-se 
diante de tais argumentos; Entenda a 
racionalização do trabalho e 
desenvolvimento do modelo de 
produção taylorista-fordista; 
Compreenda a crise do fordismo e o 
surgimento do toyotismo, caracterizado 
pela flexibilização do modelo de 
produção. 

Passado e presente: o Brasil no sistema 
global. 

Entenda como tudo começou: trabalho e 
divisões sociais no Brasil; Compreenda o 
processo histórico de mudança do 
sistema de trabalho compulsório para o 
trabalho livre (do escravo ao imigrante) 
no Brasil; Compreenda o impacto da 
urbanização brasileira sobre o mundo do 
trabalho; Avalie os novos desafios do 
Brasil e a atual inserção no mercado 
mundial. 

Estratificação e desigualdades sociais Compreenda as características 
fundamentais das diversas formas de 
estratificação e desigualdades sociais; 
Entenda a centralidade do tema da 
desigualdade para as Ciências Sociais. 
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As desigualdades de várias ordens: 
gênero, renda e racial 

Identifique e problematize a noção de 
desigualdade social, sua presença em 
diversos campos e como as diferentes 
desigualdades muitas vezes se reforçam. 

Trabalho, classes, lutas e movimentos 
sociais. 

Analise como a atuação dos movimentos 
sociais contribuíram para mudanças no 
campo político, identificando seu poder 
de intervenção nas estruturas. 

  

 


