
 

AVALIAÇÃO OBJETIVA – 3º PERÍODO 
 
Língua Portuguesa 
Literatura 

 Gêneros literários; 

 Funções da linguagem; 

 Trovadorismo; 

 Classicismo: características literárias. 

Gramática 

 Análise morfossintática; 

 Tabela: termo principal e subordinado; 

 Tipos de enunciado; 

 Classificação do verbos quanto à predicação: verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo 

transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação. Análise morfossintática; 

 Tabela: termo principal e subordinado; 

 Tipos de enunciado; 

 Classificação do verbos quanto à predicação: verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo 

transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação. 

 

Redação 

 Resumo e comentário crítico. 

 

Matemática 

 Semelhança de triângulos; 

 Relações métricas em um triângulo retângulo; 

 Polígonos; 

 Progressão geométrica; 

 Função real de uma variável real. 

REFERÊNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO 

 Unidade 3: Introdução à Geometria Plana 

I. Cap. 11: Semelhança de triângulos; 

II. Cap. 12: Polígonos e áreas. 

 Unidade 4: Noções de funções 

I. Cap. 13: Função real de uma variável real. 

 Unidade 6: Introdução à Matemática Financeira; 

I. Cap. 21: Progressão geométrica (PG). 

História 

 Outono medieval; 

 Idade da fé; 

 Encontro dos mundos. 

 

Geografia 

 Climatologia; 

 Vegetação; 

 Hidrografia; 



 
 Solos. 

 

Filosofia/Sociologia 

 Pensamento de Aristóteles.  

 
Física 

 Cinemática vetorial: MCU e associação de movimento circular; 

 Força de arrasto; 

 Elevadores; 

 Sistemas de polias. 

 
Química 

 Leis das combinações químicas; 

 Teoria Atômico-Molecular; 

 Balanceamento das Reações químicas. 

 

Biologia  

 Ácidos nucleicos; 

 Simbioses 

 Desequilíbrios ambientais; 

 Sigmais e anotações do caderno. 
Arte  

Música 

 Música erudita medieval. 

Visuais 

 Arte grega. 

Cênicas 

 Ifigênia em Áulis (objeto de avaliação do PAS). 

 
Inglês 

 Reading Comprehension and vocabulary (Chapter III:  The world of cinema) 

 Genres of films; 

 Quantifiers; 

 Verb Tenses (Will, be going to, simple past, present perfect and past perfect); 

 Parts of speech: word class (noun, verb, adverb, adjective, preposition, etc). 

 


