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ROTEIRO DAS PROVAS TRIMESTRAIS    

3º TRIMESTRE / 2017 

    3º SÉRIE - ENSINO MÉDIO 

 
MATÉRIA 

 
CONTEÚDO 

 

 
MATEMÁTICA 
DIA 21/11/17 

 

 

 EQUAÇÕES POLINOMIAIS 
                           - Anotações no caderno 
                           - Exercícios página 214 
 

 MÉTODO DE GIRARD PARA DETERMINAÇÃO DE RAÍZES DE UMA EQUAÇÃO 
POLINOMIAL 

                           - Anotações no caderno  
                           - Exercícios página 217 
 

 MÉTODO DE BUSCA DE RAÍZES RACIONAIS DE UMA EQUAÇÃO POLINOMIAL 
                          - Anotações no caderno  
                          - Exercícios página 221 
 

 PROBABILIDADE - lista 
 

 FUNÇÕES: AFIM, QUADRÁTICA E MODULAR - lista 
 

  
PORTUGUÊS 
DIA 21/11/17 

 

 

 LITERATURA 

-Modernismo no Brasil-todas as fases (folhas// livro da pág.94 a 97;122 a132;151 a 161) 

-poesia e prosa contemporânea, pós-modernismo(folhas) 

-poesia concreta (folhas e livro das págs. 194 e 195) 
 

 GRAMÁTICA 

-orações subordinadas adverbiais (folhas e livro das págs 172 e 173) 

 

 
 

QUÍMICA 
DIA 22/11/17 

 
 CINÉTICA QUÍMICA 

 EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 ISOMERIA PLANA E ESPACIAL 
 

Rever o conteúdo do caderno e livro, bem como os exemplos. 

Refazer listas de exercícios e exercícios propostos.  
 

 
INGLÊS 

DIA 22/11/17 

 

 Relative Pronouns  

 Prepositions  

 Reported Speech 

 
 

BIOLOGIA 
DIA 23/11/17 

 

 

 Capítulo 9 do livro e o caderno: conceitos fundamentais de Genética e heredograma. 
 

 Capítulo 10 do livro e o caderno: noções de probabilidade, primeira lei de Mendel, 
padrões de dominância, alelos múltiplos (incluindo sistema ABO e fator Rh) e segunda 
lei de Mendel. 
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FÍSICA 
DIA23/11/17/16 

 
 

 
ELETRODINÂMICA. 
 

- Corrente Elétrica. 

Lista de exercícios feitos em sala de aula. 

Livro pág. 48. 
 

- 2ª. Lei de Ohm (Resistência elétrica num fio). 

Lista de exercícios feitos em sala de aula. 

Livro pág. 54/55 
 

- 1ª. Lei de Ohm 

Lista de exercícios feitos em sala de aula. 

Livro pág. 52. 
 

- Potência Elétrica, Energia elétrica (consumo em Kwh) e Efeito Joule. 

Lista de exercícios feitos em aula. 

Livro pág. 64/65. 
 

Circuitos: 
 

- Associação de resistores em série. 

Lista de exercícios feitos em sala de aula. 
 

-Associação de resistores em paralelo. 

Lista de exercícios em sala de aula. 
 

-Associação de resistores de forma mista. 

Lista de exercícios em sala de aula. 

Exercícios págs: 61/62 

-Lista de revisão. 
 

- Instrumentos de Medidas: Amperímetro e Voltímetro. 

Lista de exercícios feitos em sala de aula. 
 

- Dispositivos de segurança de um circuito: Chaves interruptoras, Fusível e Disjuntor.  

Lista de exercícios feitos em sala de aula. 
 

( * ) – Gerador elétrico:  

Gerador Elétrico real- Força Eletromotriz (fem) e resistência interna do gerador. 
-Equação do gerador, gráfico do gerador e rendimento do gerador, cálculo de 
Corrente elétrica num circuito com gerador real. 
Potência no gerador: potência gerada, potência útil e potência dissipada no gerador. 
Lista de exercícios feitos em sala de aula. 
 

( * ) - Receptor elétrico- Força contra-eletromotriz (fcem) e resistência interna do receptor. 
-Equação do receptor, gráfico do receptor e rendimento do receptor. 
-Potência no receptor: potência fornecida, potência útil e potência dissipada no receptor. 
Lista de exercícios feitos em sala de aula. 
 

( * ) CONTEÚDOS SUJEITOS A LIMITAÇÕES DO CALENDÁRIO. 

 

 
 

GEOGRAFIA 
DIA24/11/171111 
 

 

 Cap. 3- Processo de globalização 

 Cap. 4- O espaço mundial organizado em redes 

 Cap. 5 -  Desigualdades sociais 

 Cap. 6 –  Gêneses dos conflitos mundiais 

 Cap. 7 – Conflitos Contemporâneos 

 Cap. 8 – Questões ambientais – até onde chegarmos. 

 Aulas indicadas no Geekie sobre os temas trabalhados em sala de aula.  

 Atualidades discutidas em classe e vistas nos meios de comunicação. 

 Trazer Geoatlas 
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COORD. MONICA ROLIM (9ºano; 1º, 2º e 3º EM) 

 

 

 
   
 
 
   HISTÓRIA 

DIA 24/11/17 
 
 

 

 Capítulo II – O Período Regencial 

Material de Estudo: Livro, Esquemas do Caderno e Questões de Revisão 

*A Monarquia e os Partidos Políticos (pág. 23 e caderno) 

* As Regências Trinas Provisória e Permanente (pág. 24 e caderno) 

*A Regência Una de Diogo Feijó (págs. 24 e 25 e caderno) 

*A Regência Uma de Araújo Lima (págs. 26 e 27 e caderno) 

*A Revolta dos Malês (págs. 27 e 28 e caderno) 

*A Cabanagem (págs. 28 e 29 e caderno) 

*A Revolução Farroupilha (págs. 30 e 31 e caderno) 

*A Sabinada (págs. 31 e 32 e caderno) 

*A Balaiada (pág. 32 e caderno) 

*O Golpe da Maioridade (caderno) 
 

 Capítulo III – O Segundo Reinado 

Material de Estudo: Livro, Esquemas do Caderno e Questões de Revisão 

*O Partido Liberal e o Partido Conservador (pág. 34 e caderno) 

*O Parlamentarismo às Avessas (pág. 35 a 37 e caderno) 

*A Economia do Brasil e o Café (págs. 38 a 40 e caderno) 

*O Segundo Reinado e a Imigração Europeia (pág. 40 e caderno) 

*A Guerra do Paraguai (págs. 41 e 42 e caderno) 

*A Abolição da Escravidão (págs. 43 a 44 e caderno) 

*A Crise da Monarquia e o Partido Republicano (págs. 44 a 46 e caderno) 

 Seminários de Pesquisa 

Material de Estudo: Questões de Revisão 

*O Neocolonialismo e a Belle Époque 

*As Fases da Primeira Guerra: a guerra de movimento e a guerra de trincheiras 

*A Ascenção do Nazi-Fascismo e a Segunda Guerra Mundial 

*A Guerra Fria 


