
Coordenação Fundamental II 

Conteúdo 6º Ano – 4ª Etapa – 2016 

Português 

  

I VERIFICAÇÃO (teste) 

 
 
Artigo de opinião  
Interpretação do texto:  
Compreensão/ Linguagem / Construção  
Oralidade  
Debate  
Outras linguagens  
Tirinhas  
Língua: usos e reflexão  
Verbo II  
Pessoa e número  
Modos do verbo  
  

   
 

 

II VERIFICAÇÃO (prova) 

 

Propaganda  
Interpretação do texto:  
Compreensão/ Linguagem / Construção  
Oralidade  
Publicidade na rádio  
Outras linguagens  
Propagandas diferentes  
Língua: usos e reflexão  
Verbo III  
Uso do modo imperativo  

 
 

 

Matemática   

 
II VERIFICAÇÃO (teste) 

 

Grandezas e medidas 
Grandeza comprimento e grandeza superfície  
Grandezas, unidades de medida e instrumentos de 
medida  
Ideia de medida e suas unidades  
Grandeza comprimento  
Unidades de medida de comprimento  
Transformações envolvendo unidades de medida de 
comprimento  
Outras unidades de medida de comprimento  
Perímetro  
Grandeza superfície  
Unidades de medida de superfície ou unidades e área  
Área de uma região plana  
Outras situações envolvendo perímetros e áreas  

 
II VERIFICAÇÃO (prova) 

 
 
Outras grandezas  
Grandeza massa  
Unidade de medida de massa  
Grandeza capacidade  
Unidades de medida de capacidade  
Transformações envolvendo as unidades de medida 
de capacidade  
Grandeza volume  
Unidades de medida de volume  
Medida do volume de um paralelepípedo  
Volume e capacidade  
Mais grandezas  
Tempo  
Grandezas usadas em informática  
Intensidade sonora  
Trabalhando com os vários tipos de grandezas e 
medidas 

 

 

 

 

 

 



 
Geografia 
 

 
I VERIFICAÇÃO (teste) 

 
Hidrosfera e biosfera 
Hidrosfera  
 
Água  

 Origem da vida  

 Ciclo hidrológico  
Oceanos e mares  

 Correntes marítimas  
Rios  

 Partes do Rio  

 Poluição  
Lagos  

 

 
II VERIFICAÇÃO (prova) 

 
Águas subterrâneas  

 Geleiras  

 Água potável  

 Consumo  

 Conflitos  

 Biosfera  

 Vida  

 Inter-relação dos sistemas terrestres  

 Ecossistema  

 Bioma  

 Biomassa e biodiversidade  
Os grandes biomas da Terra  

 Tundra  

 Taiga  

 Floresta Temperada  

 Pradaria  

 Savana  

 Floresta tropical  

 Deserto 

 

Inglês  

I e II VERIFICAÇÃO (teste e prova) 

 How much – How many 

 Verb to be – affirmative, negative, interrogative 

 Verb there to be  - there is; there are 

 Interrogative : How old, what , where, when, who 

 Numbers- Plural nouns 

 Prepositions of place 

 Imperative  

 Adjectives  

 Present Continuous Tense       

 

Español   

 
I e II VERIFICAÇÃO (teste e prova) 

 

1.Las frutas , verduras y hábitos alimentícios pg 6,7,8,10. 

2. Conjugacioñ em presente indicativo: 

 Cenar, comer, partir, saber, conocer, poner  pg 10,11,12. 

4.Los animales pg.6  

5.Verbo gustar pg 9,10 

6. Las horas pg. 13,14,15. 

 



 

Ciencias  

 
I VERIFICAÇÃO (teste) 

 

Os seres vivos no planeta 

 
  O ambiente terrestre  

 Florestas temperadas  

 Mata das Araucárias  

 Florestas tropicais  

 Manguezais  

 Campos e cerrados  

 Desertos  

 Mata dos Cocais  

 Caatinga 

 
II VERIFICAÇÃO (prova) 

 
Ecossistemas aquáticos  
Onde há mais vida no mar  
Água doce  
A poluição no ambiente aquático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História 

 
I Verificação (teste ) 

 
Livro 5 
 
Capítulo 1 

Roma: origens de um império, 

 A fundação de Roma, 

 De monarquia a república , 

 Os grupos sociais de Roma, 

 O fim da República Romana, 

 O Império Romano, 

 A grande Expansão, 

 
II Verificação ( prova) 

 
Os povos germanos e a desagregação 
do Império Romano. 

 Os sítios arqueológicos 

 Os germanos, 

 A convivência entre romanos e germanos 

 A desintegração do Império Romano do 
Ocidente. 

 Germanos e romanos formam uma nova 
sociedade,  

 Novas formas de organização da Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordenação Fundamental II 

Conteúdo 7º Ano – 4ª ETAPA – 2016 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo. 

Português 

 
I VERIFICAÇÃO (teste) 

 
      CADENO 3 

 

 Verbo III (uso do tempo presente, 

formas nominais, conjunções verbais e 
locuções verbais). 
 

 Interpretação textual. 

 
II VERIFICAÇÃO (prova) 

 

 Interpretação textual. 
 Oração: Sujeito e predicado 
 Oração : Tipos de predicados 

 

 
Matemática 

 

I e II VERIFICAÇÃO 

Caderno 4 
 
Geometria  
Geometria: ângulos e polígonos  
Ângulos  
A ideia de ângulo  
Tipos de ângulos  
Posições relativas de duas retas em um plano  
Medida de ângulo  
Uso do transferidor  
Submúltiplo do grau: minuto e segundo. 
Operações com medidas de ângulos.  
Ângulos congruentes  
Ângulos adjacentes  
Ângulos complementares e ângulos suplementares  
Ângulos adjacentes e suplementares  
Ângulos opostos pelo vértice  
Bissetriz de um ângulo  
Polígonos  
Polígonos e seus ângulos  
Triângulo – soma das medidas de seus ângulos 
internos  
Quadrilátero convexo – soma das medidas de seus 
ângulos internos  
Polígono convexo – soma das medidas de seus ângulos 
internos  

  

 

Caderno 5 
 
Proporcionalidade  
Razões  
A ideia de razão  
Porcentagem como razão  
Proporções  
A ideia da proporção  
Propriedade fundamental das proporções  
Outras propriedades das proporções  
Grandezas proporcionais  
Razões especiais  
Escala * 
Velocidade média * 
Densidade demográfica * 
Regra de três simples * 
Regra de três simples em situações de 
proporcionalidade direta * 
Regra de três simples em situações de 
proporcionalidade inversa*  
Outras situações que envolvem regra de três simples 
Porcentagem de números usando regra de três   
Regra de três composta  
Outros exercícios e problemas que envolvem 
proporcionalidade 
Matemática financeira: regra de sociedade, juros 
simples e juros compostos  
Números proporcionais  
Números diretamente proporcionais Números 
inversamente proporcionais  
Divisão de um número em partes proporcionais a 
números dados 

 



 

Geografia 

Caderno 4 
 
Trabalho ( Seminário) 
 
Problemas ambientais  
Introdução  
Predomínio do meio cultural  
Problemas ambientais dos centros urbanos  
Reaproveitamento ou reciclagem do lixo  
Problemas ambientais do meio rural  
Reaproveitamento ou reciclagem do lixo  
Devastação da floresta Amazônica  
Perda da biodiversidade na Amazônia 
brasileira  
Destruição da fauna e poluição no Pantanal  
Poluição do litoral  

II VERIFICAÇÃO (prova) 
CADERNO 5 
 
Nordeste  
Breve histórico  
As migrações nordestinas  
Meio físico  
Hidrografia  
Sub-regiões do Nordeste  
Meio-Norte ou Nordeste ocidental  
Sertão  
Zona da Mata  
O ‘novo” Nordeste  
 
Centro- Sul  
A região mais rica e populosa do Brasil  
Meio físico  
Ecologia e economia na mata Atlântica  
Unidades espaciais do Centro-Sul  
Megalópole  
Zona da Mata mineira  
Grande Belo Horizonte e Quadrilátero Ferrífero  
Triângulo Mineiro  
Porção Sul de Goiás  
Sul do país  
Outras áreas do Centro-Sul  

CADERNO 5 
 

I VERIFICAÇÃO ( teste) 
 
As regiões brasileiras 
O que é região?  
Dividindo um espaço em regiões  
Regionalização do território brasileiro  
Divisão regional do IBGE  
Três complexos regionais  
Comparando as duas regionalizações  
Regionalização e formação histórico-
econômica do Brasil  
As estreitas ligações entre as três regiões  
Declínio econômico do Nordeste e expansão 
do Centro-Sul  
Migrações  
Influência do mercado internacional 

ATIVIDADE PONTUADA  
Amazônia  
A maior região brasileira  
Meio físico  
Relevo  
Clima  
Hidrografia  
A floresta e seu desmatamento  
Economia regional  

 

Ingles  

 

I e II VERIFICAÇÃO (teste e prova) 

 Present simple – Verb Have 

 Affirmative , negative, interrogative 

 Third person singular 

 Interrogative and short answers 

 How much – How many 

 Immediate Future – going to 

 Prepositions of place 

 Wh-questions expressions 

 Simple Past – verb to be  

 Past expressions 

 



 

Espanhol  

         
II VERIFICAÇÃO (teste e prova) 

 
1. Estados de ánimos -pg.41 
2. Mi barrio -pg 4 a 7,9 
3. Formas de tratamiento  

Formal e Informal -pg10,11 
4. Conjugación en presente indicativo, Hablar, querer, vivir, estudiar, hacer, solir, estar, 

practicar, saber, ir, viajar, poder, conocer, lligar, caminar, cerrar- pg 12,13 
5. Los alimentos -pg 20,21. 
6. Los disminutivo- pg 25,26,27 
7. Acentuación- pg15 

 

Ciências  

I VERIFICAÇÃO ( teste ) 
 

As plantas e o ambiente 
Briófitas e pteridófitas  

 As briófitas  

 As pteridófitas 
 

II VERIFICAÇÃO (prova) 
 

As plantas com sementes: gimnospermas e 
angiospermas  

 Gimnospermas  

 Angiospermas: raiz, caule e folhas  

 Angiospermas: flores, frutos e sementes  

 A reprodução assexuada das plantas 

 

História 

I VERIFICAÇÃO( teste ) 
 

 Caderno 5 
Capítulo 1 

 
 Expandindo as fronteiras na América , 
 

 O litoral nordestino, 

 A  agricultura de subsistência e 
o gado ,  

 A colonização do Norte, 

 Os bandeirantes e os “negros 
da terra”, 

 

II VERIFICAÇÃO (prova) 
 

Caderno 5 
Capítulo 2 

 
A corrida do ouro 

 

 Enfim o ouro, 

 O cotidiano nos garimpos, 

 Fiscalização, imposto e contrabando, 

 Cultura e cotidiano,  
 Ponto de chegada 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coordenação Fundamental II 

Conteúdo 8º Ano - 4ª ETAPA– 2016 

Português 

  
 Gramatica 
  
 Oração subordinada substantiva: 

 Subjetiva; 

 Predicativa; 

 Objetiva direta; 

 Objetiva indireta; 

 Completiva nominal; 

 Apositiva ; 

Conjunção integrante (que e se) 

Uso do verbo no infinitivo. 
 

 

Matemática  

I e II VERIFICAÇÃO ( teste e prova) 

Caderno 2 
Polinômios  
Operações com polinômios  
Produtos notáveis  
Fatoração de polinômios  
Aplicações dos produtos notáveis e da fatoração  
Frações algébricas  
Simplificação de frações algébricas  
Adição e subtração de frações algébricas, 
Multiplicação de frações algébricas  
Divisão de frações algébricas  
Potenciação de frações algébricas  
 
 Caderno 3 
Equações do 1º grau com uma incógnita  
Equações literais do 1º grau com incógnita x  
Equações fracionárias  
 
Sistemas de duas equações do 1º grau com duas 
incógnitas  

 
Resolução de problemas que envolvem sistemas de 
equações  
Sistemas com equações fracionárias  
 

Caderno 5 
 Perímetros  

Perímetro de um polígono  
Comprimento da circunferência  
 
Fórmulas para indicar áreas  
Área de uma região retangular  
Área de uma região limitada por um paralelogramo  
Área de uma região triangular  
Área de uma região poligonal regular  
Área de uma região limitada por um losango  
Área de uma região limitada por um trapézio,  
Uma grande descoberta que envolve área: a relação 
 de Pitágoras  
 
Fórmulas para o cálculo da medida de  
volume  
 
Volume de um paralelepípedo  
Volume de um prisma qualquer  
Volume de uma pirâmide  
 
Medidas de tendência central  
Média aritmética  
Mediana  
Moda  

 

 

 

 

 



 

Geografia  

I VERIFICAÇÃO (teste) 
 

Caderno 4 
 
Capítulo 1 
 

Aspectos gerais do oriente Médio , Israel e Palestina 

 Introdução, 

 Aspectos,gerais 

 Principais produtores de petróleo ,  

 A criação dos Estados na região, 

 Israel, um caso especial, 

 A difícil criação de um Estado palestino, 
 

Capítulo 2 
 
Países Árabes, Turquia, Irã e Afeganistão, 

   Países árabes  

 Turquia , 

 Irã 

 Afeganistão 
 

 

  II VERIFICAÇÃO  (prova) 

 
Sul da Ásia  
Aspectos gerais do sul da Ásia  
População e economia  
O papel da religião  
A Índia, potência regional  
Castas: sistema arraigado na cultura indiana  
Cultura e religião  
Conflitos internos e externos  
Sudeste e Leste da Ásia  
Aspectos gerais  
O meio fisiográfico  
Economia e população  
A criação de um bloco regional  
Tigres Asiáticos  
Introdução  
Os cinco Tigres  
Questões geopolíticas  
Industrialização e nível de vida nos Tigres Asiáticos   

Ascensão de uma nova superpotência: a China  
Introdução: o meio físico  
População e cidades  
Economia  
Etnias  
Religiões e filosofia  
A Revolução Cultural  
A China depois de Mao Tsé-tug  
Aumento das disparidades regionais 

 

Espanhol  

I e II VERIFICAÇÃO (teste e prova) 

 
1.Estados de ánimos 
2. Las culturas hispanohablantes 
3. Pretérito Imperfecto pg 25,26 e 27 
4.Interpretación de textos. 

 

Inglês   

I e II VERIFICAÇÃO (teste e prova) 

 Superlative form of adjectives 

 Relative pronouns : who, which, that 

 Simple Future – Will 

 Possessive adjectives 

 Possessive pronouns  

 Tag Questions – to be 

 Tag Questions – can 

 

 



 

Ciências 

         I VERIFICAÇÃO (teste) 

  Sexo e reprodução  
  O sistema genital e reprodutor  

 

 Os órgãos genitais masculinos  

 Homem: cuidados e problemas  

 Os órgãos genitais femininos  

 Mulher: a relação sexual e alguns cuidados  

 O ciclo menstrual  

 A gravidez  

 Cuidados na gravidez  

 As células-tronco  

 Como se formam os gêmeos 
  

 Seminário  
 
Evitando a gravidez  

 Camisinha  

 A pílula e outros anticoncepcionais hormonais  

 DIU  

 A esterilização  

 Abstinência periódica  
O aborto 

   
 

  
Seminário 
  

 Doenças Sexualmente Transmissíveis  

 Quais são os sinais das DSTs?  

 Gonorreia  

 Sífilis  

 Herpes genital  

 Infecções por clamídia  

 Condiloma acuminado  

 Candidíase ou monilíase  

 Hepatite B  

 Aids  

 Tricomoníase  

 
II VERIFICAÇÃO (prova) 

 
As bases da hereditariedade  

 Os genes e as características  

 Os pares de cromossomos  

 A transmissão dos genes dos pais para os 
filhos  

 Menino ou menina?  

 Os genes e a personalidade  

 Anomalias genéticas 

 

História 

I VERIFICAÇÃO (teste ) 
 

Caderno 2 
 
Capítulo 2 
 
Da independência ao golpe da Maioridade 
 

 Corte portuguesa vem para o Brasil, 

 A família real no Brasil, 

 Processo da independência,  

 O primeiro Reinado(1822-1831) 

 A Regência(1831-1840) 

 Golpe da Maioridade 
 
 

II VERIFICAÇÃO (prova) 
Caderno 4 
Nação e nacionalismo  

 O governo de D. Pedro II,  

 Começo do Segundo Reinado,  

 Agropecuária: base da economia, 

 Modernização e suas contradições, 

 Teoria racistas e a imigração europeia. 
  

Caderno 5 
Capítulo 1 

Terra e meio ambiente 
Fonte de riqueza e poder  
A Guerra do Paraguai e o fim da escravidão  
Crises no segundo reinado  
Guerra do Paraguai  
 O Exército brasileiro  
Fim da escravidão  

Capítulo 2 
A Proclamação da República  
Alegoria de uma crise  
Razões internas para o fim da Monarquia  
Articulações políticas  
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Conteúdo 9º Ano - 4ª ETAPA – 2016 

História  

        IVERIFICAÇÃO (teste) 
 
 Caderno 5 
 
Consumismo 
  
   Uma ameaça para a Terra 

 
Capítulo  2 -O fim da Guerra fria e os conflitos 
no Oriente Médio  

 Uma sociedade vigiada,  

 Perestroika e glasnost  

 Os conflitos no Oriente Médio  
 

 

        II VERIFICAÇÃO (prova) 
 

Caderno 5 
 
Capítulo 1- A ditadura civil-militar brasileira  
Tempos sombrios  
Primeiros tempos de autoritarismo  
(1964-1968)  
Os anos de chumbo (1969- 1978)  
Cresce a repressão  
O regime em crise (1978-1985)  

Capítulo 3-O Brasil e o mundo séculos XX e XXI 

Rupturas e permanências no século XX  
O tempo presente  
O neoliberalismo entra em cena  
Neoliberalismo: bom pra quem?  
O Brasil e o fim da ditadura  
A volta do governo civil  
O Brasil do século XXI  

 

Inglês    

I e II Verificações (teste de prova) 

 Review of to be present and past 

 Past simple – affirmative , negative 

 Regular and irregular verbs 

 Present perfect with since and for 

 Present prefect with ever, yet, already 

 Future -  going to 

 Time expressions used in the future 

 Discussing predictions of the future 

 

Español    

I e II Verificações (teste de prova) 
 

1.Estados de ánimos. 
2. Aztecas, majas e incas - pg16,17 
3. Las conjunciones pg 38 

 

Física 

II VERIFICAÇÃO (teste  
 

 Luz e Óptica - APOSTILA 4 - CAPÍTULO 2 
 

II VERIFICAÇÃO (prova) 
 

   Eletricidade - APOSTILA 5 

 

 

 



 

Matemática    

I e II Verificação (teste e prova) 

Caderno 4 
 

 Uso das relações trigonométricas em 
polinômios regulares inscrito em uma 
circunferência. 

 Medidas do raio do lado e do apótema             
em um polígono regular  
 

   Caderno 5  
 

Grandezas e medidas e Estatística  
 
Perímetros, áreas e volumes.  
Retomando e aprofundando o cálculo de perímetros  
Perímetro de um polígono  
Perímetro de uma circunferência  
Retomando e aprofundando o cálculo de áreas  
Área de uma região quadrada  
Área de uma região retangular qualquer  
Área de uma região limitada por um paralelogramo  
Área de uma região triangular  
Área de uma região limitada por um trapézio  
Área de uma região limitada por um losango  
Área de uma região limitada por um polígono regular  

  

 
 
  

 

 
Cálculo aproximado de áreas  
Área de um círculo  
Área lateral e área total de um sólido geométrico  

Retomando e aprofundando o cálculo da 
medida de volume   
 
Estatística, Combinatória e Probabilidade  
Estatística  
Pesquisa estatística e termos relacionados a ela,  
Frequência absoluta e frequência relativa de uma 
variável  
Gráficos  
Medidas de dispersão  
Combinatória: métodos de contagem  
Princípio multiplicativo ou princípio fundamental 
da contagem  
Outros problemas de contagem  
Probabilidade  
Probabilidade condicional  
Distribuição probabilística  
Estatística e Probabilidade  
Estimando probabilidades a partir de dados 
estatísticos 

 

BIOLOGIA 

II VERIFICAÇÃO (teste e prova) 

Ecologia  

Cadeias, teias e pirâmides alimentares  

Cadeias alimentares  

Teias alimentares  

Pirâmides ecológicas  

Magnificação Trófica  
 

Português  

I VERIFICAÇÃO 
 Concordância verbal  

 
 

II VERIFICAÇÃO 
 Concordância verbal  
 Concordância nominal  
 Silepse: Gênero, Número e pessoa.  

 

 

 

 



 

Geografia  

I VERIFICAÇÃO (teste) 
Globalização e nova ordem mundial  
 
  Divisão Internacional do Trabalho e 

globalização  
Divisão internacional do trabalho  
Globalização  
Expansão das multinacionais  
Desigualdades internacionais  
Nova Divisão Internacional do Trabalho  
Prós e contras da globalização  
Nova ordem mundial  
O que é uma ordem mundial  
O mundo bipolar  
Crise do mundo bipolar  
A nova ordem mundial  
Poderio militar  
Guerra inteligente  
Ciberespaço  
  

 

II VERIFICAÇÃO (prova) 
A nova questão demográfica  
Aspectos gerais da população mundial  
Crescimento populacional  
Mortalidade  
Natalidade  
Problemas demográficos  
Obesidade  
Envelhecimento da população  
Migrações internacionais e preconceito  

A questão ambiental 
Recursos naturais  
Os recursos renováveis  
Os recursos não renováveis  
Consciência ecológica  
Uma questão transnacional  
Conferências e tratados ambientais  
A conferência de Estocolmo  
A Eco-92  
A Conferência de Kyoto  
A Rio +10  
Rio +20  
Consumo e degradação ambiental  
Consumismo  
Problemas ambientais no mundo atual  
O buraco na camada de ozônio  
A intensificação do efeito-estufa  
A poluição urbana e rural  
Desenvolvimento sustentável  
A legislação ambiental  
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  

 

QUÍMICA 

I VERIFICAÇÃO (teste) 

Funções e reações químicas  
  Funções químicas  

Identificação e ácidos e bases  
As propriedades dos ácidos  
Medindo a acidez e uma solução  
Dando nomes aos ácidos  
As propriedades das bases  
Os sais  
Os óxidos  

  

    

 

II VERIFICAÇÃO (prova) 
Funções e reações químicas  

 Funções químicas  
Identificação e ácidos e bases  
As propriedades dos ácidos  
Medindo a acidez e uma solução  
Dando nomes aos ácidos  
As propriedades das bases  
Os sais  
Os óxidos  

  
Reações químicas  
Representação de reações químicas  e Balanceamento de 
equações químicas  
Tipos de reações químicas  

 As leis das reações químicas 

 


