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BIOLOGIA 
 

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

Características estruturais dos ácidos 
nucleicos (somente para os 3º A,B,C,D,E) 
 

Verifique a estrutura química dos ácidos 
nucleicos; Compreenda a estrutura 
química dos ácidos nucleicos. 

Tecnologia do DNA recombinante Compare a duplicação e transcrição 
como fenômenos de manutenção do 
material genético das células; 
Compreenda a tradução gênica, 
mecanismo de conversão genética; 
Associe os tipos de RNA envolvidos na 
síntese de proteínas; Estabeleça relações 
entre duplicação, transcrição e tradução 
gênica às mutações; Defina as mutações 
gênicas e suas consequências ao 
organismo; Interprete as mutações como 
fonte de variabilidade primária da 
biodiversidade. 

Aplicações da engenharia genética Verifique as implicações e processos da 
tecnologia de DNA recombinante; 
Compare as diferentes aplicações da 
biotecnologia; Associe a clonagem de 
DNA aos benefícios apresentados na 
medicina; Associe o mecanismo de 
identificação de pessoas pelo DNA; 
Associe o conhecimento biológico à 
terapia gênica; Associe a transgenia e a 
clonagem molecular; Associe a 
importância do aconselhamento genético 
na medicina atual; Defina os aspectos 
técnicos que caracterizam as aplicações 
da biotecnologia; Interprete a 
importância da biotecnologia na 
sociedade atual. 

Teorias evolucionistas Descreva as ideias evolucionistas como 
ferramentas de análise da diversidade 
biológica; Entenda a base histórica de 
construção do Lamarckismo; Entenda a 
base histórica de construção do 
Darwinismo; Entenda os princípios 
bioquímicos e genéticos da teoria 
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sintética da evolução. 

Evidências da evolução Associe os mecanismos adaptativos e as 
evidências da evolução; Diferencie 
evolução convergente e divergente; 
Associe as evidências anatômicas, 
embrionárias e moleculares. 

Especiação Analise as diferentes concepções entre as 
ideias evolucionistas na análise da 
biodiversidade do planeta; Analise a 
filogenia humana e sua relação com os 
ancestrais primatas; Interprete a 
evolução como um mecanismo em curso 
no planeta justificando assim a 
valorização das diferentes espécies. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
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). 

Handebol: 
Conhecimentos sobre as regras oficiais 
do handebol 
Fundamentos básicos do Handebol: 
Passe, recepção, arremesso e progressão 
Sistema tático 6-0, 5-1, 4-2, 3-3. 
 

Conheça e aplique as regras oficiais do 
esporte handebol em situação de jogo; 
Realize os fundamentos básicos do 
handebol: passe, recepção, arremesso e 
progressão em situação de jogo; 
Posicione-se no sistema ofensivo 6-0, 5-1, 
4-2 e 3-3 do handebol em situação de 
jogo. 

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, 5-1. 

Conheça e aplique as regras oficiais do 
voleibol em situação de jogo; Realize os 
fundamentos básicos do voleibol: toque, 
manchete, saque por baixo dirigido e 
saque tipo tênis em situação de jogo; 
Realize o rodízio e o posicionamento 
tático 6-0 e 5-1 no voleibol em situação 
de jogo. 

Alongamento: 
Testes Físicos 
Métodos de Avaliação 
TAF (CFO) 
Ioga 

Realize movimentos de alongamento 
com consciência corporal no início das 
atividades; Estude e compreenda a 
relação da ginástica no mundo do 
trabalho; Analise os diferentes métodos 
de avaliação e estilos de testes físicos; 
Execute os testes físicos presentes no 
protocolo do TAF com clareza de 
conhecimento; Realize uma prática da 
ginástica da Ioga 

Dança: 
Conceito e Classificação 
Relação entre a Expressão Cultural e a 
Diversidade de Culturas 

Compreenda de maneira simples o que é 
dança e de que forma se dá a relação 
entre a expressão cultural e a 
diversidade das culturas. 

Dança Folclórica: 
Quadrilha Tradicional: origem, 
comandos, características 
Vivência em Festival 
 

Execute diferentes passos, posturas, 
conduções, formas de deslocamento 
presentes na quadrilha tradicional, 
estimulando a criação coreográfica; 
Construa e apresente na Festa Junina do 
CPM. 
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FILOSOFIA 
 

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

A reflexão ética grega: Aristóteles; 
Epicurismo; estoicismo e cinismo 

Compreenda a ligação entre ética e 
política na Grécia antiga. 

As concepções éticas medievais 
 

Relacione a ética com o problema do 
bem e do mal; Reconheça a influência 
dos pensadores medievais na construção 
de uma visão ética teocêntrica. 

O pensamento ético moderno 
 

Analise a temática da construção e 
desconstrução das dimensões éticas e 
morais do sujeito na modernidade e 
contemporaneidade. 

Ética racionalista 
 

Compreenda que a vida virtuosa é agir 
em conformidade com a razão, que 
conhece o bem, o deseja e guia nossa 
vontade até ele. 

Ética deontológica (do dever) 
 

Perceba que a ética do dever é 
determinada apenas por princípios a 
priori – ou seja, por leis racionais, 
comportando-se exclusivamente de 
acordo com o dever. 

Ética utilitarista 
 

Compreenda o utilitarismo ético diante 
do impacto das diferenças sociais. 

As diferentes formas de violência 
 

Analise as diferentes formas de violência 
na sociedade. 

Ética e controle da violência 
 

Perceba o papel da ética na construção 
de uma sociedade harmônica e pacífica 
baseada no respeito, responsabilidade e 
na alteridade.  

Implicações éticas na condução da 
política, da ciência, das religiões, etc 

Entenda as implicações éticas na política, 
na ciência e na religião. 

As ilusões da consciência: Nietzsche; 
Freud; Marx 

 

Analise as críticas de Nietzsche, Freud e 
Marx aos valores eternos e imutáveis da 
moral, da política, da sociedade em 
geral. 

Conceito de poder  
 

Saiba interpretar de forma filosófica o 
fenômeno do poder, tanto em sentido 
amplo, quanto nas suas expressões 
cotidianas; Compreenda a importância 
da política e sua relação com o exercício 
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do poder; Reconheça e entenda como se 
processam as relações de poder, 
sobretudo nos campos da ideologia, da 
economia e das relações familiares e 
comunitárias. 

Formas de governo 
 

Compreenda as diversas concepções 
filosóficas acerca da política e das 
diversas formas de governo; Saiba 
reconhecer os mecanismos pelos quais 
são estabelecidas as relações de poder e 
os mecanismos que estruturam e 
legitimam os diversos sistemas políticos.  
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FÍSICA 
 

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

Circuitos Elétricos 
 

Calcule, identifique e aplique o uso de 
geradores elétricos nos circuitos. 

Associação de Resistores e Capacitores 
 

Identifique e calcule a resistência 
equivalente nos dois tipos de associações 
de resistência. 

Geradores Elétricos 
 

Calcule, identifique e aplique o uso de 
receptores elétricos nos circuitos. 

Receptores Elétricos 
 

Planeje, formule e explique os diferentes 
circuitos elétricos. 

Leis de Kirchhoff 
 

Calcule a energia elétrica consumida 
pelos equipamentos, assim como 
diferencie os equipamentos elétricos pela 
sua potência elétrica. 

O Campo Magnético 
 

Calcule e equacione as diversas correntes 
elétricas nos circuitos elétricos. 

Campo magnético criado por corrente 
elétrica: condutor retilíneo, espira e 
solenóide 
 

Identifique e analise os efeitos do campo 
magnético; Identifique e calcule as 
diferentes situações onde surge o campo 
magnético devido à corrente elétrica. 

Força magnética Identifique e calcule os dois tipos de 
força magnética. 
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GEOGRAFIA 
Conteúdos Critérios de avaliação 

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

Características da população brasileira. Identifique a diversidade cultural e 
regional no Brasil construída pelos 
diferentes povos. 

Brasil: movimentos migratórios. Compreenda o processo de crescimento 
da população e sua mobilidade no 
território; Entenda o processo de 
formação e localização dos 
microterritórios urbanos. 

O processo de urbanização. Relacione as migrações e a ocupação do 
território brasileiro. 

A organização do espaço econômico 
brasileiro. 

Entenda o espaço brasileiro dentro do 
contexto mundial, compreendendo suas 
relações econômicas, culturais e políticas 
com outros países. 

Industrialização e desenvolvimento 
econômico. 

Identifique a importância dos fatores 
naturais e o uso de novas tecnologias na 
agropecuária brasileira; Compreenda 
como a industrialização influenciou o 
processo de urbanização brasileira; 
Entenda como a industrialização 
acelerou a exploração dos elementos da 
natureza e trouxe consequências 
ambientais; Estabeleça relação entre o 
uso de tecnologias nas diferentes 
atividades econômicas e as consequentes 
mudanças nas relações socioespaciais e 
ambientais. 

Localização espacial e concentração das 
indústrias. 

Estabeleça relações entre a estrutura 
fundiária e os movimentos sociais no 
campo. 

Localização espacial e dispersão das 
industrias. 

Reconheça a configuração do espaço de 
circulação de mão de obra, mercadorias e 
sua relação com os espaços produtivos 
brasileiros. 

Espaço agropecuário brasileiro. Entenda o processo de transformação 
das paisagens brasileiras, levando em 
consideração as formas de ocupação, as 
atividades econômicas desenvolvidas, a 
dinâmica populacional e a diversidade 
cultural. 
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HISTÓRIA 
 

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

A República oligárquica em crise 
insatisfação e o Movimento Tenentista 
- Derrocada da República oligárquica em 
1930  
 

Compreenda o processo de desgaste 
político das oligarquias cafeicultoras no 
final da Primeira República, perceba a 
importância do movimento tenentista e 
da participação feminina nos movimentos 
que levaram às mudanças socioculturais 
ocorridas em 1930 e identifique as causas 
e os significados da Revolução de 1930. 

O período entre guerras (1919-1939) 
- EUA após a Primeira Guerra Mundial. 
- Queda da Bolsa de Nova York. 
- New Deal. 
- Origens e características dos regimes 
totalitários. 
- Fascismo. 
- Nazismo. 
- Stalinismo. 

Verifique as razões da quebra da Bolsa de 
Valores Nova York e suas consequências, 
analise o contexto histórico que 
possibilitou o surgimento e consolidação 
de estados totalitários na Europa pós 
Primeira Guerra, perceba as semelhanças 
e diferenças entre o Fascismo, Nazismo e 
Stalinismo e compreenda o papel dos 
meios de comunicação de massa (rádio, 
televisão e cinema) na difusão de valores 
e ideologias, assim como seu poder de 
influência sociopolítica na atualidade. 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945): 
- As origens do conflito. 
- O início e os principais fatos da 
Segunda Guerra. 
- A participação brasileira na guerra. 
- O cessar fogo e os tratados de paz. 

Relacione a Segunda Guerra à política 
expansionista da Alemanha nazista, 
perceba as rivalidades que contribuíram 
para a eclosão da Segunda Guerra 
mundial, compreenda o processo 
histórico que culminou na participação 
brasileira na Segunda Guerra, conheça a 
importância da participação do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial, bem como o 
cotidiano dos pracinhas e compreenda as 
consequências político-econômicas da 
Segunda Guerra. 

A Era Vargas (1930-1945): 
- Governo Provisório (1930-1934). 
- Governo constitucional (1934-1937). 
- O Estado Novo (1937-1945). 

 

Compreenda os diferentes momentos 
políticos do extenso governo de Getúlio 
Vargas, relacione as mudanças 
socioeconômicas ocorridas no período à 
participação de mulheres e negros, à 
legislação trabalhista e à formação de 
sindicatos, perceba o uso que o governo 
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Vargas fez dos meios de comunicação de 
massa durante o período ditatorial. 

Guerra Fria (1947-1991): 
- Conceito e as origens da Guerra Fria. 
- Características e principais fatos da 
Guerra Fria. 

Compreenda o significado do termo 
“Guerra Fria” e relacioná-lo com o 
período de tensão política extrema entre 
os blocos comunista e capitalista, assimile 
as consequências da polarização político-
ideológica no cotidiano das pessoas, 
perceba como se deu a consolidação das 
duas superpotências e a interferência 
direta de ambas sobre diversos países. 

Descolonização da África e da Ásia. 
- Movimentos nacionalistas, conflitos e 
ditaduras.  

Conheça as características do processo de 
independência e as vias possíveis para a 
conquista da independência dos países da 
Ásia e da África, na segunda metade do 
século XX. 

O Populismo na América Latina Observe contexto socioeconômico e 
político em que foram instaurados 
regimes populistas na América Latina. 

Movimentos de Contestação:  
- Maio de 1968 na França, Feminismo e 
Movimento negro. 

Compreenda os movimentos de 
contestação deste período e as suas 
influências do mundo atual. 
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INGLÊS 
 

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

Gêneros textuais: comic strips, articles. Analise tirinhas em inglês e observe os 
detalhes dos textos para compreender 
informações implícitas. Compreenda 
artigos e seu vocabulário. 

Verbos: past; present; future simple; 
future continuous; reported speech 
(directed and indirected speech) 
infinitive; gerunds. 

Utilize verbos em diferentes tempos 
verbais para compreender a estrutura de 
discurso direto e indireto. Diferencie 
infinitivos com –ing e to. Diferencie future 
simple de future continuous. 

Function words Compreenda o uso de algumas function 
words, tais quais although, however, 
because, even though e since. 

Wish Compreenda usos do wish para expressar 
desejos. 

Prefixes and suffixes Diferencie o uso de prefixos e sufixos na 
formação de palavras. 

Comparatives Utilize adjetivos para comparar em inglês 
e compreenda a estrutura The…, the…  

Idioms Recorde classes de palavras diversas para 
reconhecer expressões idiomáticas. 

False cognates Identifique falsos cognatos no contexto. 
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LITERATURA 
 

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

Modernismo no Brasil – 2ª geração – 
poesia: Vinicius de Moraes, Cecília 
Meireles, Carlos Drummond de 
Andrade, Jorge de Lima e Murilo 
Mendes 

Conheça traços biográficos que ajudam a 
compreender as diferentes manifestações 
artísticas dos poetas do Modernismo – 2ª 
geração; Perceba a influência do aspecto 
sentimental na poesia construída por 
Vinicius de Moraes; Reconheça, em 
Cecília Meireles, a força da poesia da 
mulher brasileira; Identifique, nos versos 
de Cecília, a pesquisa histórica, a 
preocupação com a educação, a 
religiosidade, a solidão e a suavidade na 
construção poética; Sensibilize-se com a 
grandiosidade da poética de Carlos 
Drummond de Andrade; reconheça as 
muitas facetas e estilos poéticos do 
referido autor; Compreenda a 
religiosidade presente nos versos de 
Jorge de Lima e Murilo Mendes 

Modernismo no Brasil – 2ª geração – 
prosa: Erico Verissimo, Graciliano 
Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz 
e José Lins do Rego 
 
José Américo de Almeida (somente para 
os 3º F ao I) 

Conheça traços biográficos que ajudam a 
compreender a leitura de Brasil feita 
pelos autores regionalistas da segunda 
geração modernista; Perceba, em textos 
de Erico Verissimo, a força e a intenção 
política da literatura proveniente do Rio 
Grande do Sul; Analise textos de 
Graciliano Ramos, de modo a reconhecer 
as características do autor, bem como as 
especificidades da (fria) atmosfera 
regional abordada em suas obras; 
Perceba a força do discurso da força 
feminina na leitura de Brasil presente nas 
obras de Rachel de Queiroz; Identifique 
em textos de José Lins do Rego a 
transformação de sistemas políticos e 
sociais evidentes na construção de suas 
prosas. 

Modernismo no Brasil – 3ª geração Situe no tempo, por meio do contexto 
histórico e social, os motivos que fazem 
surgir nova forma de representar o 
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homem por meio da cultura literária; 
Conheça as características literárias do 
Modernismo – 3ª geração 

Modernismo no Brasil – 3ª geração – 
autores: Clarice Lispector, Lygia 
Fagundes Telles, João Cabral de Melo 
Neto e Guimarães Rosa 

Perceba, em textos de Clarice Lispector, a 
profundidade psicológica na construção 
de seus personagens; Identifique as 
características de Lygia Fagundes Telles, 
especialmente as relacionadas à 
linguagem e à temática diversa abordada 
pela autora; Analise textos de João 
Cabral de Melo Neto para reconhecer a 
presença da equilibrada e medida 
poética usada na construção de seus 
textos; Reconheça a leitura e crítica social 
feita por João Cabral de Melo Neto no 
texto Morte e Vida Severina; Perceba a 
universalidade e o regionalismo das 
obras de Guimarães Rosa; Identifique as 
especificidades da linguagem de 
Guimarães Rosa. 

Literatura Contemporânea poesia – 
Concretismo, Neoconcretismo, Poesia 
Práxis, Poesia, Social, Poesia Marginal, 
Pop Art, Tropicalismo 

Compreenda as diferentes manifestações 
culturais poéticas correspondentes à 
literatura Contemporânea; Reconheça as 
características dos diversos movimentos 
literários poéticos em poemas do 
Concretismo, Neoconcretismo, Poesia 
Práxis, Poesia, Social, Poesia Marginal, 
Pop Art, Tropicalismo 

Obras indicadas pela Universidade 
Federal do Paraná 

 

Leia criticamente a obra; Situe obra lida 
quanto à escola literária, contexto 
histórico, contexto de produção, 
características do movimento literário, 
características do autor do texto; 
Reconheça as especificidades da 
linguagem empregada pelo autor da 
obra; Analise a obra quanto ao seu 
contexto de produção e características; 
Verifique, em exercícios de vestibulares, 
questões já cobradas a respeito das 
referidas obras. 
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MATEMÁTICA 
 

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

Definição da circunferência. 
Equação reduzida da circunferência. 
Equação geral da circunferência. 
Posições relativas entre um ponto e uma 
circunferência. 
Posições relativas entre uma reta e uma 
circunferência. 
Posições relativas entre duas 
circunferências 
Obs: o 3º I foi contemplado com este 
conteúdo no 1º trimestre. 

Compreenda a circunferência como o 
lugar geométrico dos pontos 
equidistantes de um único ponto 
(centro); Defina a equação reduzida de 
uma circunferência utilizando a fórmula 
da distância entre pontos; Defina a 
equação geral de uma circunferência 
através da equação reduzida; Determine 
se um ponto é interno, externo ou 
pertence  a circunferência; Identifique se 
uma reta é secante, tangente ou não 
intersecta a circunferência; 
Identifique  se duas circunferências são 
secantes, tangentes ou não se 
intersectam. 

Conjuntos numéricos. 
Conjunto dos números complexos. 
Forma algébrica de um número 
complexo. 
Operações com números complexos na 
forma algébrica. 
Número complexo no plano de Argand-
Gauss. 
Forma trigonométrica ou polar de um 
número complexo. 

Compreenda o conjunto dos números 
Reais e diferencie os seus subconjuntos 
(Naturais, Inteiros, Racionais e 
Irracionais); Compreenda os números 
complexos como uma ampliação do 
conjunto dos números Reais; Identifique 
um número complexo na sua forma 
algébrica; Realize operações com 
números complexos, tanto na forma 
algébrica como na forma trigonométrica; 
Consiga representar no gráfico, a posição 
relativa de um determinado número 
complexo; Identifique um número 
complexo na sua forma trigonométrica; 
Saiba transformar um número complexo 
da forma trigonométrica em forma 
algébrica e vice-versa. 

Polinômios: definição, grau, valor 
numérico, raiz, igualdade. 
Operações com polinômios. 
Divisão por um binômio do tipo (x – a). 
Teorema do resto. 
Teorema de D´Alembert. 
Dispositivo prático de Briot-Ruffini. 

Reconheça um polinômio, 
principalmente os de grau maiores que 2. 
Opere com polinômios; Dentre as 
operações que o aluno consiga realizar a 
divisão entre um polinômio de grau 
maior ou igual a dois, por um polinômio 
do primeiro grau (x – a) 
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Divisão pelo produto (x – a) (x – b). Resolva equações polinomiais, 
utilizando o Teorema do resto; Consiga 
aplicar os teoremas e dispositivos (do 
resto, D´Alembert, Briot-Ruffini) da 
maneira correta; Consiga realizar divisão 
por um polinômio do primeiro grau, 
utilizando o dispositivo prático de Briot-
Ruffini; Entenda o conceito e utilize a 
divisão por (x – a) (x – b) para facilitar a 
resolução de problemas. 

Equações algébricas: definição, grau, 
raízes. 
Teorema fundamental da Álgebra. 
Teorema da decomposição. 
Multiplicidade de uma raiz. 
Raízes de equações polinomiais com 
coeficientes reais. 
Pesquisa de raízes racionais. 
Relações de Girard 

Resolva equações algébricas, 
independente do grau; Entenda e 
aplique o Teorema Fundamental da 
Álgebra; Entenda e aplique o Teorema 
da decomposição; Entenda e aplique o 
conceito de multiplicidade para resolver 
equações algébricas; Calcule as raízes de 
uma equação algébrica com coeficientes 
reais; Identifique as raízes racionais de 
uma equação; Aplique corretamente o 
teorema de Girard. 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

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

Tipologia textual: Dissertação, 
Argumentação,  texto de opinião 

 

Conheça e reconheça a diferença entre 
tipos textuais. 
Selecione, relacione, organize e 
interprete informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de 
vista. 
Compreenda a proposta de redação e 
aplique conceitos das várias áreas de 
conhecimento para desenvolver o tema, 
dentro dos limites estruturais do texto. 

Concordância verbal e nominal 
 

Compreenda o que são relações de 
concordância entre as palavras. 

Colocação pronominal 
 

Identifique a posição preferencial do 
pronome oblíquo átono no português 
do Brasil.   
Conheça e aplique as regras que 
definem o uso da próclise e ênclise e 
saiba em quais contextos devem ser 
usadas. 

Figuras de Linguagem 
 

Compreenda por que o uso das figuras 
de linguagem revela um trabalho com 
estilo. 
Explique como cada uma dessas figuras 
atua na criação de efeitos de sentido. 

Pontuação 
 

Compreenda de que modo a pontuação 
contribui para a construção do sentido 
do texto. 

Produção textual 
 

Demonstre domínio da modalidade 
escrita formal da Língua Portuguesa. 
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QUÍMICA 
 

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

Hidrocarbonetos Reconheça e representar as fórmulas 
estruturais dos hidrocarbonetos, a partir 
de seu nome, segundo as regras da 
IUPAC; Nomeie os hidrocarbonetos 
segundo as regras da IUPAC e conhecer 
os principais nomes usuais; Compreenda 
a divisão dos hidrocarbonetos em 
subclasses; Conheça diferentes 
hidrocarbonetos presentes no petróleo. 

Funções orgânicas oxigenadas: álcoois, 
fenóis, enóis, éteres, aldeídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos, ésteres, sais de 
ácidos carboxílicos, anidridos e cloretos 
de ácidos carboxílicos. 

Reconheça os grupos funcionais das 
funções orgânicas oxigenadas; 
Represente as fórmulas estruturais de 
compostos orgânicos oxigenados, a 
partir de seu nome, segundo as regras da 
IUPAC; Nomeie, segundo a IUPAC e 
principais nomes usuais, os compostos 
orgânicos oxigenados. 

Funções orgânicas nitrogenadas: aminas, 
amidas, nitrilas, isonitrilas e 
nitrocompostos. 

Reconheça os grupos funcionais das 
funções orgânicas nitrogenadas; 
Represente as fórmulas estruturais de 
compostos orgânicos nitrogenados, a 
partir de seu nome, segundo as regras da 
IUPAC; Nomeie, segundo a IUPAC e 
principais nomes usuais, os compostos 
orgânicos nitrogenados. 

Propriedades físico-químicas dos 
compostos orgânicos 

Relacione as fórmulas estruturais de 
diferentes compostos orgânicos as suas 
respectivas temperaturas de ebulição; 
Relacione as forças intermoleculares e 
massas moleculares de diferentes 
compostos orgânicos as suas respectivas 
temperaturas de ebulição. 
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SOCIOLOGIA 
 

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

A família ensina a viver em sociedade Compreenda família, como primeira 
estrutura social duradoura, e sua 
importância para viabilização das 
formas iniciais de organização das 
sociedades. 

Família, identidade, sociedade Reconheça a família como importante 
fator de manutenção da ordem e da 
estrutura social. 

A família como instância primária de 
socialização. 
 

Entenda e analise a família como agente 
de socialização primária: lugar onde se 
aprende a língua, produção de 
expressões (físicas e emocionais), regras 
do grupo social, construção de gênero e 
papéis sociais correspondentes. 

Família e contextos sociais Identifique a família como construção 
histórica e social e suas transformações 
ao longo do tempo 

Conflitos de geração. Perceba os conflitos de gerações como 
fator que possibilita transformações na 
configuração, estrutura e autoridade da 
família. 

A sociedade patriarcal brasileira: 
permanência e declínio 

Compreenda como a incorporação das 
mulheres no mercado de trabalho e a 
conscientização acerca das suas 
condições provocaram rupturas na 
estrutura da família patriarcal e na 
organização da vida em geral. 

Desigualdade de gênero na família Entenda a relação entre sexo e gênero, 
tendo por base um debate sobre a 
relação natureza e cultura. Identifique a 
interseccionalidade: cruzamento das 
desigualdades raça, classe e gênero. 

A escola como instituição social 
 

Identifique a escola como espaço próprio 
para a educação formal suas 
possibilidades e restrições. 

Escola no processo de socialização 
secundária 

Identifique a escola como instrumento de 
reforço, por meio do aprendizado e da 
disciplina, a socialização e consequente 
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formação do indivíduo (introjetar regras 
e valores sociais e comportamentos 
socialmente valorizados).                              

 
 


