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ARTE 
 

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

Breve estudo dos principais elementos 
que fundamentam a História da Arte 
ocidental: Pré - história, Antiguidade, 
Arte Moderna/Vanguarda;  

 

Reconheça algumas das principais 
características e elementos presentes a 
arte ocidental: Mãos em negativo, Lei da 
Frontalidade, Simetria, Figura/Fundo, 
perspectiva,  luz e sombra; Desenho 
Figurativo e Abstrato;   

Principais características da Arte nos 
Continentes Europeu, Africano e 
Asiático;  

 

Perceba a arte vinculada ao 
desenvolvimento histórico, econômico e 
sócio-cultural da humanidade, 
considerando a diversidade existente 
entre os Continentes Europeu, Asiático e 
Africano; Reconheça as características 
específicas expressas na arte de 
continente.  

Arte Concreta:  
Poesia Concreta - conceito, contexto 
histórico, principais artistas e exercícios 
de criação; 
Pinturas e Desenhos inspirados na Arte 
Concreta - conceito, contexto histórico, 
principais artistas e exercícios de criação;  
Música Concreta - conceito, contexto 
histórico, principais artistas e exercícios 
de criação.  

Conheça o conceito, contexto histórico e 
principais artistas da Arte Concreta; 
Aproprie-se dos modos de composição 
poéticos, visuais e musicais na arte 
concreta; Reconheça os recursos de 
multimídia como recursos possíveis para 
criação artística; 

Arte Multimídia - conceito, contextos 
históricos, exemplos de criação, 
exercícios práticos;  

Produza de maneira experimental 
composições visuais relacionadas à Arte 
Multimídia. 

O Auto da Compadecida - Abordagem 
teatral e cinematográfica 

Perceba diferentes possibilidades em arte 
para expressar uma ideia/pensamento; 
Vivencie diferentes leituras da obra 
literária dramática “O Auto da 
Compadecida”, integrando conteúdos 
das disciplinas de Arte e Língua 
Portuguesa.  

Linguagem da Música - Música Nova, 
Música Erudita e MPB 

Aprecie e vivencie a música, utilizando 
instrumentos percussivos para a prática 
e crie performances inspiradas nos 
estilos musicais estudados. 
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CIÊNCIAS 
 

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

As propriedades gerais e específicas da 
matéria 

Compreender as propriedades da matéria e 
suas características quanto sua massa, 
volume, densidade, compressibilidade, 
elasticidade, divisibilidade, 
indestrutibilidade, impenetrabilidade, 
maleabilidade, ductibilidade, flexibilidade, 
permeabilidade, dureza, tenacidade, cor, 
brilho e sabor. 

Os estados físicos da matéria e suas 
transformações 
 

Conhecer os estados físicos da matéria, suas 
características e mudanças que ocorrem em 
suas propriedades. 

Os átomos e moléculas: teorias e modelos 
atômicos 
 

Conhecer as características dos átomos e a 
história dos modelos atômicos, assim como o 
conceito de número atômico, número de 
massa e organização dos elétrons. 

Os elementos químicos e a tabela periódica Compreender e analisar a tabela periódica 
quanto a distribuição dos elementos 
químicos, reconhecer as características dos 
elementos químicos de acordo com suas 
especificidades. Conhecer as características 
dos elementos radioativos e os riscos 
apresentados. 

A distribuição eletrônica nas camadas 
 

Entender o mecanismo de distribuição 
eletrônica em camadas nos modelos 
apresentados por Bohr e Linus Pauling, 
reconhecendo o processo de estabilidade 
presente nos gases nobres. Compreender a 
energia presente nos elétrons e sua 
localização na eletrosfera. 

As ligações químicas 
 

Compreender a formação da ligação iônica, 
ligação covalente e ligação metálica com 
suas características específicas. 

O mecanismo de herança genética Compreender as bases da hereditariedade, 
os genes e suas características, a 
determinação do genótipo e fenótipo. 
Reconhecer as diferenças entre o processo de 
mitose e meiose. 

As anomalias genéticas Conhecer as principais anomalias genéticas e 
suas características. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

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

Handebol 
Histórico do handebol; 

Conheça os principais fatos históricos do 
handebol; 

Regras básicas do handebol; Domine as principais regras do handebol; 

Fundamentos básicos do handebol: drible, 
passe e arremesso; 

Execute com domínio motor, os 
fundamentos do drible, passe e arremesso 
do handebol; Demonstre em um jogo de 
handebol domínio dos fundamentos 
estudados e aplique as principais regras; 

Esquema tático (6x0) Entenda e aplique o esquema tático 6x0 

Organização de Tabelas e Súmulas do 
handebol. 

Saiba confeccionar tabelas de jogos de 
handebol assim como o preenchimento de 
súmulas. 

Radical. Definição, características e 
atividades 

Saiba o que é esporte radical e suas 
características; Amplie seu conhecimento 
acerca de atividades consideradas esporte 
radical.  

Ginástica Geral. História. Estudar a origem 
da Ginástica com enfoque específico nas 
diferentes modalidades, pensando suas 
mudanças ao longo dos anos.  

Compreende os contextos históricos de 
surgimento da Ginástica. 

Ginástica Rítmica. Refletir sobre a influência 
da mídia nos padrões de comportamento 
do/ no corpo. 

Compreende a influência na ginástica na 
busca do corpo perfeito. 

Capacidades Físicas Entenda e classifique as capacidades físicas e 
sua importância dentro de habilidades 
físicas e destaque de talentos esportivos; 

Pesquisar, estudar e discutir sobre as 
capacidades físicas. 

Execute testes físicos relacionados as 
capacidades físicas, compreendendo sua 
importância e relação fisiológica de maneira 
simples com o corpo 

Conhecer e praticar testes físicos compatíveis 
as capacidades estudadas. 

Estabeleça relações entre o alongamento e a 
prática da atividade física, sabendo da sua 
importância pré e pós atividade física; 

Alongamento Saiba com clareza os principais objetivos do 
alongamento 

História da Ginástica Rítmica Compreenda os contextos históricos da 
Ginástica Rítmica 

Elementos Corporais. Flexibilidade 
 

Entenda como a flexibilidade facilita na 
execução e performance dos movimentos 
executados pelas ginastas. 
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Saltos Entenda e execute de maneira simples saltos 
(tesoura, espacate, grupado) e saltitos, 
experimentando possibilidades corporais e 
superando desafios. 

Ritmo Seja capaz de identificar diferentes ritmos e 
possibilidades de composição coreográfica 
nas competições de GR 

Aparelhos Saiba o preenchimento da súmula no quesito 
legenda de identificação dos aparelhos da 
GR 

Bola Manipule de várias formas o aparelho bola, 
explorando suas possibilidades. 

Arco Manipule de várias formas o aparelho arco, 
explorando suas possibilidades. 
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GEOGRAFIA 
 

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

Globalização: conceito e atualidades 
mundiais; 

Assimile o conceito de globalização e 
examine as relações com as questões 
mundiais 

Fluxos da globalização; Compreenda o processo de movimentação 
proveniente da circulação de pessoas, 
capital, bens e informação; 

Setor da economia e sua dinâmica de fluxos 
pelo globo; 

Classifique os setores econômicos e analise a 
movimentação dos fluxos; 

As tecnologias e sua adequação ao mercado 
mundial; 

Constate o uso das tecnologias e sua 
adequação ao mercado mundial; 

Sociedade e consumo: visão urbana, 
produção e meio ambiente; 

Argumente sobre o papel da sociedade na 
relação entre consumo e consumismo; 

O consumo e o lixo global; Constate que o consumo está diretamente 
ligado ao aumento da produção do lixo 
global; 

As questões ambientais do mundo atual – 
problemática e soluções encontradas; 

Articule sobre a problemática ambiental e 
sugira soluções aos problemas encontrados; 

Aspectos gerais do continente europeu – 
aspectos naturais: relevo, hidrografia, clima 
e vegetação; 

Analise os componentes físico-naturais da 
Europa e os determinantes histórico-
geográficos de sua divisão; 

Aspectos gerais relacionados a população 
europeia: composição, distribuição, religião 
e problemas relacionados; 

Perceba como se deu a composição e a 
distribuição da população europeia 
relacionando aos problemas encontrados na 
economia e na política; 

Regionalização do território europeu – 
conceito de região e critérios de utilização na 
Europa; 

Analise as transformações territoriais, 
considerando o movimento de fronteiras, 
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades 
na Europa; 

Aspectos socioeconômicos: Blocos 
Econômicos – União Europeia; 

Compreenda o conceito de bloco econômico 
ressaltando as particularidades de cada um e 
a influência econômica da União Europeia; 

Rússia e a CEI. Relacione as diferenças de paisagens aos 
modos de viver de diferentes povos na 
Rússia, assim como analise fatos e situações 
para compreender a integração mundial 
(econômica, política e cultural). 

 
 
 
 
 
 



 

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 

HISTÓRIA 
 

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

A especificidade do estudo da História: Perceba a importância do estudo da História; 
compreenda o que são sujeitos históricos e a 
importância da análise das fontes na 
construção do conhecimento histórico; 
entenda que a noção de tempo é 
fundamental para os estudos históricos. 

Conceitos importantes: Política, Cultura, 
Economia, Capitalismo, Liberalismo, 
Socialismo, Ideologia e Etnocentrismo. 

Consiga pensar historicamente, 
contextualizando as transformações 
históricas. 

A Segunda Revolução Industrial e o 
Imperialismo. 

Compreenda alguns conceitos importantes 
para a História. Verifique as principais 
características da Segunda Revolução 
Industrial; Perceba a passagem do 
capitalismo industrial para o capitalismo 
financeiro; compreenda as principais 
características e consequências do 
Imperialismo. 

Proclamação da República; A República da 
Espada: 
- O encilhamento. 
- A Primeira Constituição republicana. 
- A Revolta da Armada (1893). 
- A Revolução Federalista: destacando os 
fatos ocorridos em Curitiba e o Cerco da 
Lapa. 
- A política na 1ª República e o domínio das 
oligarquias. 
- A grande migração, Vida e trabalho nas 
cidades brasileiras. 
- As formas de organização dos 
trabalhadores urbanos. 
- As reformas no Rio de Janeiro. 
- Revoltas Populares: Revolta da Vacina, 
Revolta da Chibata, Canudos, Contestado. 

Compreenda o contexto relacionado a 
proclamada a República; verifique o papel 
das oligarquias no Brasil, durante a Primeira 
República; entenda as reformas urbanas no 
início do século XX; conheça as principais 
revoltas populares na Primeira República e 
as entenda como uma resposta popular as 
características excludentes da sociedade 
brasileira da época. 

 

A  Primeira Grande Guerra Mundial.  
- Causas da Guerra. 
- Fases da Guerra. 
- Fim do conflito e acordos de paz. 

Entenda o contexto europeu que propiciou o 
início da Primeira Guerra Mundial; conheça 
o cotidiano dos soldados nos campos de 
batalha durante o conflito; compreenda 
como se deu o desfecho da Primeira Guerra 
Mundial. 
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INGLÊS 
 

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

Textos sobre direitos, saúde e emoção, 
natureza e clima 

Leia textos sobre direitos humanos e direito 
das mulheres e compartilhe sua opinião com 
a turma. Leia textos sobre saúde física e 
saúde emocional, reconheça problemas e 
pense em soluções. Leia textos sobre 
natureza e situações climáticas e reflita sobre 
mudança de comportamento do homem 
para preservar o planeta. 

Reflexive Pronouns Identifique os pronomes reflexivos e use 
adequadamente 

Reflexive Pronouns Revise os tópicos gramaticais e situações de 
uso para o Passado Simples. 

Modal verbs Perceba as diferenças de situações para o uso 
dos verbos modais e estude as regras 
gramaticais. 

Present Perfect Reconheça as situações de uso para o 
Presente Perfeito e estude as regras 
gramaticais. 

Vocabulary: health problems, natural 
disasters, weather 

Adquira vocabulário novo inserido em 
contexto adequado para facilitar sua 
compreensão. 

História dos 60 anos do CPM Pesquise sobre uma sede do CPM, organize 
as informações, apresente para a turma. 

Biografia sobre um comandante do CPM Pesquise sobre um comandante do CPM, 
organize as informações, apresente para a 
turma 
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MATEMÁTICA 
 

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

Potência de um número real com expoente 
inteiro 

Consolide o significado de potência de 
números reais, realize cálculos e aplique 
suas propriedades. 

Cálculo da raiz enésima de um número real Compreenda como se calcula a raiz enésima 
de um número real. 

Simplificação de radicais Efetue simplificações com radicais. 

Radicais semelhantes Identifique radicais semelhantes. 

Adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação de radicais. 

Entenda e realize as operações com radicais. 

Equação do 2º grau com uma incógnita, 
notação e classificação. 

Identifique uma equação do 2º grau, sua 
notação e sua classificação. 

Raiz e resolução de uma equação do 2º grau Resolva equações do 2º grau completas e 
incompletas por meio da fatoração e fórmula 
resolutiva. 

Relações entre raízes e coeficientes de uma 
equação do 2º grau 

Compreenda a relação entre as raízes e os 
coeficientes de uma equação do 2º grau e 
saiba resolvê-la aplicando essas relações. 

Resolução de problemas Resolva situações-problema por meio de 
equações do 2º grau, compreendendo os 
processos a serem utilizados. 

Resolução de equações biquadradas e 
irracionais 

Encontre a solução de equações biquadradas 
e irracionais. 

Sistemas de equações Resolva sistemas de equações que recaem 
em uma equação do 2º grau. 

Ideia de função afim Compreenda a noção de função pela 
interdependência de variação de grandezas. 

Representação gráfica de uma função afim Construa o gráfico de uma função afim. 

Função afim (lei de formação da função, 
variáveis, notação f(x), valor de uma função, 
zero, variação e estudo do sinal de uma 
função afim) 

Reconheça uma função afim por meio do seu 
registro algébrico e gráfico, compreenda a 
ideia de zero da função afim e saiba 
encontrá-lo, reconheça quando uma função 
afim é crescente ou decrescente. 

Função quadrática (concavidade da 
parábola, zeros de uma função quadrática, 
coordenadas do vértice) 

Identifique uma função quadrática por meio 
do seu registro algébrico e gráfico. 

Construção do gráfico de uma função 
quadrática 

Represente graficamente uma função 
quadrática. 
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Ponto de máximo e ponto de mínimo de 
uma função quadrática. 

Compreenda termos como concavidade, 
zeros de uma função, vértice do gráfico, 
valor máximo e valor mínimo de uma 
função quadrática. 
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PORTUGUÊS 
 

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

Gênero textual – Reportagem. 

 
Diferencie reportagens e notícias; produza 
reportagens a partir de um tema escolhido; 
destaque as características de uma 
reportagem. 

Classificação das Orações Subordinadas 
Substantivas. 

 

Reconheça a função de cada Oração 
Subordinada Substantiva; classifique as 
orações conforme as suas especificidades. 

Plural dos substantivos compostos. 

 

Empregue adequadamente o plural dos 
substantivos compostos. 

Análise sintática dos pronomes relativos. 

 
Conheça, identifique e empregue 
adequadamente os pronomes relativos no 
texto. 

Plural dos adjetivos compostos. 

 

Empregue adequadamente o plural dos 
adjetivos compostos 

Gênero textual – Editorial. 

 
Produza um editorial de acordo com o tema 
proposto em sala. 

Classificação das Orações Subordinadas 
Adjetivas. 

Reconheça os valores semânticos das O.S. 
Adjetivas. 

Gênero textual – Conto 

 
Reconheça as características de um conto, 
identifique os efeitos de ironia, humor e 
reflexão e produza um texto de acordo com 
temas propostos pelo professor. 

Leitura do livro: O Auto da Compadecida Compreenda o gênero dramático na peça 
teatral bem como os seus principais 
elementos. 

 

 


