
Coordenação Fundamental II 

Conteúdo de Recuperação 3ª e 4ª etapa e Final - 6º Ano – 2016 

Inglês/ Recuperação 

 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  

Inglês/ Final  

  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 / Recuperação 

Los utiles escolares- pg 21 

Verbos em presente indicativo chalar, jugar, ver, hacer -pg25 

Verbo em presente indicativo trabajar, tener,estar -pg 9 

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

.Los animales pg.6  

Português/ Recuperação 

  Compreensão Interpretação do texto:  
 Tempo verbal 
 Pessoa e tempos no textos 
 Pronomes 
 Conjugações  
 Modos verbais 
 Pessoa e número  
 Tirinhas  
 Anúncios  

 

 

 
  

Português/ Final 

   Tonicidade e acentuação  
 Determinantes do substantivo  
 Concordância entre o substantivo e seus determinantes 
 Pessoa e tempo nos textos  

(pronomes)  
 Conjugações  
 Adverbio  
 Tirinhas  
 Verbo II 
 Verbo III 

 

 

 
  

 

 



Matemática / Recuperação  

Operações com frações  - Resolução de problemas 
Cálculo da porcentagem de um número 
Operações com números decimais - Resolução de problemas 
Grandeza comprimento 
Unidades de medida de comprimento  
Transformações envolvendo as unidades de medida de comprimento  
Perímetro 
Grandeza superfície  
Unidades de medida de superfície ou área.  
Área de uma região plana.   

Outras situações envolvendo perímetros e áreas 
Grandeza massa  
Unidades de medida de massa 
Grandeza capacidade 
Unidades de medida de capacidade 
Transformações envolvendo unidades de medida de capacidade  
Grandeza Volume  
Unidades de medida de volume  
Medida do volume de um paralelepípedo  
Volume e capacidade 
  

Matemática / Final 

Adição: ideias associadas e algoritmos  
Subtração: ideias associadas e algoritmos  
Multiplicação: ideias associadas e algoritmos  
Divisão: ideias associadas e algoritmos  
Resolução de problemas envolvendo as quatro operações com números naturais 
Operações com frações  
Adição e subtração de frações  
Multiplicação envolvendo frações  
Divisão envolvendo frações  
Potenciação com frações na base 
Raiz quadrada de fração 
Resolução de problemas envolvendo as operações com frações  
Porcentagem  
Cálculo da porcentagem de um número  
Polígonos  
Elementos de um polígono  
Tipos de polígonos  
Triângulos  
Classificação dos triângulos quanto aos lados  
Quadriláteros  
Tipos de quadriláteros 
Resolução de problemas envolvendo as quatro operações com números decimais. 
Grandeza comprimento  
Perímetro  
Grandeza superfície 
Grandeza massa  
Grandeza capacidade  
Grandeza volume  
Volume e capacidade  
Resolução de problemas envolvendo as grandezas: comprimento, superfície, massa capacidade e volume. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ciencias /Recuperação  

Caderno  4 

     A água  
 Os estados físicos da água  

Mudanças de estado físico  
O ciclo da água  

 A água potável  
As estações de tratamento de água  

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

Ciencias /Final 

A teia alimentar  
Cadeia alimentar  
Rochas e minerais  
De que são feitas as rochas?  
Rochas magmáticas  
Rochas sedimentares  
Rochas metamórficas 

A água  
Os estados físicos da água  
A água no planeta  
Mudanças de estado físico  
O ciclo da água  
Ecossistemas aquáticos  
Onde há mais vida no mar  
Água doce  
A poluição no ambiente aquático 

 

História/ Recuperação   

Caderno 4     Capitulo 1 e 2  
    

 A Grécia uma mistura de Povos  
 O mundo das Polis 

 
Caderno – 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, 
 
Caderno 5 : Capítulo 02 

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. 

 

 

 



História / Final 

 Nossas origens 

Como tudo começou 
A criação do mundo 
A explicação científica 
Nossos ancestrais 
Conexões: A evolução das baleias 
O gênero Homo 
O domínio do fogo 
Diferentes, porém iguais 
O domínio da agricultura 
As primeiras cidades 
As revelações e Ötzi 
O segredo da múmia 

 
 O povoamento da América 

Da Ásia para a América 
América 
Novidades científicas 
Luzia e o povo de Lagoa Santa 
A serra da capivara 
Os moradores dos sambaquis 
Sociedades amazônicas 
O povoamento da Amazônia 
 

Civilizações  
Povos da Mesopotâmia  
Entre o Tigre e o Eufrates  
Os sumérios  
Grande produção de alimentos  
As primeiras cidades  
O estandarte de Ur  
A elite suméria  
De olho nos astros  
Conexões: a escrita cuneiforme  
O domínio dos acadianos e dos amoritas  
A civilização egípcia  
Ás margens do Nilo  
O poder dos monarcas  
O Alto Egito e o Baixo Egito  
Três mil anos de história  
Uma sociedade hierarquizada  
Como os egípcios escreviam  
Os escribas  
A importância da religião  
Vida após a morte  
A mumificação e o conhecimento do corpo humano  
A civilização minoica   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hebreus, persas e fenícios  

Os persas  
O império Persa  
O controle das diversas regiões  
Sistemas de comunicação  
Trocas culturais  
A riqueza artística dos persas  
Os hebreus  
A chegada à Palestina  
A religião une os hebreus  
A monarquia  
Nasce o judaísmo  
Os fenícios  
O começo e Canaã  
O comércio  
Uma pequena obra de arte  
O nascimento do alfabeto  
O povo de Adena 
 
Caderno 4     Capitulo 1 e 2  
    

 A Grécia uma mistura de Povos  
 O mundo das Polis 

 
Caderno – 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, 
 
Caderno 5 cap: 02 

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. 
 



Geografia / Recuperação  

Litosfera  
Unidades do relevo  
Montanhas  
Depressões  
Planaltos  
Planície  
Relevo e atividades humanas  
Dinâmica do relevo  
Intemperismo  
Erosão  
 
Hidrosfera e biosfera 
 
Hidrosfera  
 
Água  

 Origem da vida  

 Ciclo hidrológico  
Oceanos e mares  

 Correntes marítimas  
Rios  

 Partes do Rio  

 Poluição  
Lagos  
 

 

 
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 
 
 

 

 

Geografia/ FINAL  

 
 Orientação  

 
Como se orientar no espaço  

Polos e hemisférios  
Mapa de ponta-cabeça?  

 Direções cardeais  
Rosa dos ventos  
A origem da palavra orientação  
Bússola  
 
Forma da Terra  
A esfericidade da Terra 
  
Movimentos da Terra  
Rotação  
Movimento aparente do Sol  
Dias e noites  
Fusos horários  
O horário de verão  
Translação  
Estações do ano  
O ano 
 

 
Litosfera  
Unidades do relevo  
Montanhas  
Depressões  
Planaltos  
Planície  
Relevo e atividades humanas  
Dinâmica do relevo  
Intemperismo  
Erosão  
 
Hidrosfera  
 
Água  

 Origem da vida  

 Ciclo hidrológico  
Oceanos e mares  

 Correntes marítimas  
Rios  

 Partes do Rio  

 Poluição  

 Lagos 
  
Águas subterrâneas  

 Geleiras  

 Água potável  

 Consumo  

 Conflitos  
 

 



Coordenação Fundamental II 

Conteúdo Recuperação 3ª e 4ª e Final - 7º Ano - 2016 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo. 

Ingles / Recuperação 

 Present simple – Verb Have 

 Affirmative , negative, interrogative 

 Third person singular 

 Interrogative and short answers 

 How much – How many 

 

Ingles / Final  

 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 / Recuperação  

         
 Verbos futuros imperfecto regular estar, bailar , caminar, mirar,hablar.viajar, 

aprender,enseñar, pensar,visitar,preservar,descubrir, pg 10,24,25 

 Perífrasis del futuro Ir + A + Infinitivo.Pg. 12. 
         
 Conjugación en presente indicativo, Hablar, querer, vivir, estudiar, hacer, salir,  
 Los alimentos -pg 20,21. 

 

 

Português/ Recuperação 

 

Caderno 4 
 

 Interpretação de texto  

 Frase e oração  
 Termos da oração: sujeito e 

predicado  
 o sujeito na oração  
 Tipos de sujeito  

 

 

 
CADENO 3 

 

 Verbo III (uso do tempo presente, 

formas nominais, conjunções verbais 
e locuções verbais). 

 Oração : Tipos de predicados 
 

 

 

 



Português /Final  

 

 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 Acentuação gráfica 
 

 RECURSOS DE CONSTRUÇÃO 

E LINGUAGEM FIGURADA  

(metáfora/personificação/aliteração 

e assonância/trocadilho) 

 Verbo (I)  
 Verbo II  
 Tempos e modos verbais  
 Flexão de modo  

 
 

 
 Frase e oração  
 Termos da oração: sujeito e 

predicado  
 o sujeito na oração  
 Tipos de sujeito 

 Formas nominais  
 Adverbio e locução adverbial  
 Oração : Tipos de predicados 

 

 

Matemática/ Recuperação e Final  

Caderno 3 
  
  Equações com duas incógnitas  

Equações do 1º grau com duas incógnitas  
Sistemas de duas equações do 1º grau com duas 
incógnitas  
Resolução de sistemas de duas equações do 1º 
grau com duas incógnitas: método da substituição  
Resolução de sistemas de duas equações do 1º 
grau com duas incógnitas: método de comparação  
Inequações do 1º grau com uma incógnita  
Resolução das inequações do 1º grau com uma 
incógnita no conjunto dos números racionais  
  

 

Caderno 4 
  
 Ângulos adjacentes  

Ângulos complementares e ângulos 
suplementares  
Ângulos adjacentes e suplementares  
Ângulos opostos pelo vértice  
Bissetriz de um ângulo  
Triângulo – soma das medidas de seus ângulos 
internos  
Quadrilátero convexo – soma das medidas de seus 
ângulos internos  
 

Caderno 5 
Proporcionalidade  
Razões  
A ideia de razão  
Porcentagem como razão  
Propriedade fundamental das proporções  
Outras propriedades das proporções  
Grandezas proporcionais  
Razões especiais  
Escala  
Velocidade média  
Regra de três simples  
Regra de três simples em situações de proporcionalidade 
direta  
Regra de três simples em situações de proporcionalidade 
inversa 
Porcentagem de números usando regra de três   
Regra de três composta  

 

Caderno 4 
Geometria  
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  
Triângulo – soma das medidas de seus ângulos internos  
Quadrilátero convexo – soma das medidas de seus ângulos 
internos  
 

  

 

 



Ciências / Recuperação  

Caderno 4 

Aves e mamíferos  
 As aves  

Penas, asas e esqueleto  
Como as aves se alimentam  

Circulação e excreção  
Sistema nervoso e órgãos dos sentidos  

A reprodução  
As ordens de aves  

A evolução das aves  
 Os mamíferos  

Penas, asas e esqueleto  
Como as aves se alimentam  

Circulação e excreção  
Sistema nervoso e órgãos dos sentidos  

A reprodução  
As ordens de aves  

A evolução das aves  
 

 
As plantas com sementes: gimnospermas e 
angiospermas  

 Angiospermas: raiz, caule e folhas  

 Angiospermas: flores, frutos e sementes  

 A reprodução assexuada das plantas 

 

Ciências / Final  

Anelídeos e moluscos  
Os anelídeos  
Os moluscos  
 
Artrópodes e equinodermos  
Como são os artrópodes  
Insetos 
Crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes  
Crustáceos  
Aracnídeos  
Quilópodes e diplópodes 
Equinodermos 

Caderno 4 

Aves e mamíferos  
 As aves  

Penas, asas e esqueleto  
Como as aves se alimentam  

Circulação e excreção  
Sistema nervoso e órgãos dos sentidos  

A reprodução  
As ordens de aves  

A evolução das aves  
 Os mamíferos  

Penas, asas e esqueleto  
Como as aves se alimentam  

Circulação e excreção  
Sistema nervoso e órgãos dos sentidos  

A reprodução  
As ordens de aves  

A evolução das aves  
 

 As plantas com sementes: gimnospermas e angiospermas  

 Gimnospermas  

 Angiospermas: raiz, caule e folhas  

 Angiospermas: flores, frutos e sementes  

 A reprodução assexuada das plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



História/ Recuperação  

Caderno 4 
 

 A Produção de açúcar  e os 
holandeses 

O valor comercial do açúcar 
A sociedade do açúcar 
Os holandeses na colônia 
A guerra dos mascates 

 
 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”, 

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 
 

 

 
 

História/ Final  

 O poder da terra  
A arte da iluminura  
A origem dos feudos  
A vida no castelo  

 A Igreja na Idade Média  
Poder religioso, poder político  
Controle social  
Livro de horas: o tempo das orações  

 Quem trabalhava na sociedade feudal?  
Servos e vilões  
Inovações tecnológicas  
Revoltas e fugas  
A peste negra  
Enquanto isso: Na terra dos samurais  
 
Caderno 2 

 América espanhola: conquista e 
colonização  

 
Caderno 4 
 

 A Produção de açúcar  e os 
holandeses 

O valor comercial do açúcar 
A sociedade do açúcar 
Os holandeses na colônia 

A guerra dos mascates 
 

  
 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”, 

 
Capítulo 2 

A corrida do ouro 

 Enfim o ouro, 

 O cotidiano nos garimpos, 

 Fiscalização, imposto e contrabando, 

 Cultura e cotidiano,  

 Ponto de chegada 
 

 
 

 
 

 



Geografia / Recuperação  

 
Caderno 3 
 
Brasil: paisagens naturais  
 Relevo e clima  

A dinâmica da natureza  
Estrutura geológica e relevo  
O relevo e sua importância  
Principais unidades de relevo  
  

Caderno 3 

Clima e massas de ar  

As massas de ar que influenciaram o clima do Brasil  

Os tipos de clima do Brasil  

Clima equatorial úmido  

Clima litorâneo úmido  

Clima tropical continental  

Clima tropical semiárido  

Clima tropical de altitude  

Clima subtropical úmido  

Solo urbano e enchentes no Brasil  

 

 

 
Caderno 4 

Brasil: paisagens naturais e ação da sociedade  
  Hidrografia e biomas  

 
A hidrografia brasileira  
Bacias ou regiões hidrográficas  
A maior reserva subterrânea e água do mundo  
Os biomas brasileiros  
Bioma da Amazônia  
Bioma Mata Atlântica  
Bioma Caatinga  
Bioma Cerrado  
Bioma Pantanal  
Bioma Pampa  

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia / Final  

 População  
Crescimento demográfico  
Transição demográfica  
Taxas de mortalidade no Brasil  
Taxas de natalidade no Brasil  
Estrutura da população por idade e por sexo  
Pirâmide etária  
Mais mulheres do que homens  
As mulheres e o trabalho  
Etnias  
Os negros ou afro-brasileiros  
A etnia indígena  
Os grupos étnicos branco e asiático   

Urbanização  
O que é urbanização?  
A urbanização no Brasil  
As cidades: sítio urbano, situação, função, centro 
e expansão  
Problemas ambientais urbanos: ilhas de calor e 
inversão térmica  
Regiões metropolitanas  
Autonomia dos estados  
Problemas ambientais urbanos: ilhas de calor e 
inversão térmica  
Regiões metropolitanas  
Autonomia dos estados  
Planejamento integrado  
População  
Rede urbana  
Hierarquia urbana  
Metrópoles  
Problemas sociais urbanos  
Moradia popular  
Transporte coletivo e infraestrutura urbana  
Violência urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
Caderno 3 
 
Brasil: paisagens naturais 
Relevo e clima  
A dinâmica da natureza  
Estrutura geológica e relevo  
O relevo e sua importância  
Principais unidades de relevo  

 
Caderno 3 
 
Clima e massas de ar  
As massas de ar que influenciaram o clima do Brasil  
Os tipos de clima do Brasil  
Clima equatorial úmido  
Clima litorâneo úmido  
Clima tropical continental  
Clima tropical semiárido  
Clima tropical de altitude  
Clima subtropical úmido  
Solo urbano e enchentes no Brasil 

 
Caderno 4 

Brasil: paisagens naturais e ação da sociedade  

  Hidrografia e biomas  
A hidrografia brasileira  
Bacias ou regiões hidrográficas  
A maior reserva subterrânea e água do 
mundo  
Os biomas brasileiros  
Bioma da Amazônia  
Bioma Mata Atlântica  
Bioma Caatinga  
Bioma Cerrado  
Bioma Pantanal  
Bioma Pampa  

        
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 

 

 



Coordenação Fundamental II 

Conteúdo Recuperação - 3ª e 4ª  ETAPA– 8º Ano 2016 

Espanhol  

        
 Rigoberta Menchu ( história ) 
 Mi historia 
 Estados de ánimos 
 Pretérito Imperfecto pg 25,26 e 27 
 Frutas e verduras  

 

 

Inglês / Recuperação e Final    

 Superlative form of adjectives 

 Relative pronouns : who, which, that 

 Simple Future – Will 

 Possessive adjectives 

 Possessive pronouns  

 Tag Questions – to be 

 Tag Questions – can 

 

Português/ Recuperação  

  
 Orações coordenadas: sindéticas e 

assindéticas; 
 Conjunções coordenativas  
 Conjunções subordinativas adverbiais  
 Poesia  
 Crônica   
 Interpretação de Texto 
  

. 
 

Gramatica  
 Oração subordinada substantiva: 

 Subjetiva; 

 Predicativa; 

 Objetiva direta; 

 Objetiva indireta; 

 Completiva nominal; 

 Apositiva ; 

Conjunção integrante (que e se) 

Uso do verbo no infinitivo 

 

Português/ Final    

Conotação e Denotação e Figuras de linguagem. 

Predicativo do Sujeito e do objeto. 

Conjunções coordenativas.  
Gramatica  
 Oração subordinada substantiva: 

 Subjetiva; 

 Predicativa; 

 Objetiva direta; 

 Objetiva indireta; 

 Completiva nominal; 

 Apositiva; 

 Conjunção integrante (que e se) 

 Uso do verbo no infinitivo. 

 

 

 



Ciências/ Recuperação   

 
O sistema endócrino  
As glândulas  
Hipófise  
Glândula tireoide  
Glândulas paratireoides  
O controle por feedback  
Suprarrenais  
O estresse  
Pâncreas  
A diabetes  

Identificando as estruturas do corpo humano 

 
 O sistema genital e reprodutor  

 

 Os órgãos genitais masculinos  

 Homem: cuidados e problemas  

 Os órgãos genitais femininos  

 Mulher: a relação sexual e alguns  
cuidados  

  

 

      ciclo menstrual  

 A gravidez  

 Cuidados na gravidez  

 As células-tronco  

 Como se formam os gêmeos 
 
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 

Ciências/Final  

 O sistema digestório  

A transformação dos alimentos  
A boca  
Os dentes  
A cárie dentária  
Da boca para o estômago  
O estômago  
Úlcera péptica  
O intestino delgado  
O fígado  
Problemas no fígado  
O intestino grosso  
Prisão de ventre, diarreia e desidratação  

O sistema endócrino  
As glândulas  
Hipófise  
Glândula tireoide  
Glândulas paratireoides  
O controle por feedback  
Suprarrenais  
O estresse  
Pâncreas  
A diabetes  

Identificando as estruturas do corpo humano 

  

  

 

 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 

 
  

 

 

 

 

 

             



Geografia/ Recuperação  

 

  África  
  Aspectos gerais da África  

Introdução  
Urbanização  
Aspectos fisiográficos  
Desertos  
Relevo  
Flora e fauna  
África: colonização e descolonização  
Conflitos étnicos, culturais e militares  
Pobreza na África subsaariana  
Presença do vírus ebola  
Perspectivas de mudança  
Diversidades regionais da África  
Introdução  
Disparidades econômicas  
Diferenças políticas e culturais  
Regionalizações  
África setentrional  
Semelhanças com o Oriente Médio  
Atividades econômicas e padrão de vida  
O Magreb, o Saara e o vale do Nilo  
África subsaariana  
Nigéria  
África do Sul  

 

   
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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia/ Final   

 

 Os continentes  
Como regionalizar o espaço mundial?  
O que são os continentes?  
Quais são os continentes?  
Massas continentais  
Quantos continentes existem no Velho 
Mundo?  
Configuração atual dos continentes  
O Velho, o Novo e o Novíssimo Mundo  
Influência da civilização ocidental  
Antártida  
Tratado da Antártida  
 

 Regiões geoeconômicas: o Norte e o 
Sul  

Países ricos e países pobres  
Popularização do termo subdesenvolvimento  
Países do Norte e países do Sul  
Desigualdades entre os países de cada grupo  
Como medir as desigualdades  
Produto Interno Bruto e renda per capta  
Distribuição social da renda  

Outros indicadores 

  África  
  Aspectos gerais da África  

Introdução  
Urbanização  
Aspectos fisiográficos  
Desertos  
Relevo  
Flora e fauna  
África: colonização e descolonização  
Conflitos étnicos, culturais e militares  
Pobreza na África subsaariana  
Presença do vírus ebola  
Perspectivas de mudança  
Diversidades regionais da África  
Introdução  
Disparidades econômicas  
Diferenças políticas e culturais  
Regionalizações  
África setentrional  
Semelhanças com o Oriente Médio  
Atividades econômicas e padrão de vida  
O Magreb, o Saara e o vale do Nilo  
África subsaariana  
Nigéria  
África do Sul  

 

   
Mercosul e países platinos  
Tentativas de união na América Latina  
Associação Latino-americana de Integração  
Mercado Comum Centro- Americano  
Comunidade Andina das Nações  
Comunidade e Mercado Comum do Caribe  
Mercado Comum do Sul  
União das Nações Sul-Americanas  
Criação do Mercosul  
Países platinos  
Uruguai  
Argentina  
Paraguai  
Expansão do Mercosul  
Perspectivas do Mercosul  

 
 Países andinos e Guianas 

América do Sul: aspectos gerais e regiões  

Formação histórica dos conjuntos regionais  
 
América Andina  
Venezuela, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia  
Guianas  
Guiana, Suriname, Guiana Francesa  

 

 

 

 

 

 

 

 



Matemática / Recuperação e Final  

ATIVIDADE DA APRENDIZAGEM / VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Caderno 3 
 

Equações, sistemas de equações e inequações  
  Equações do 1º grau com uma incógnita  

Equações literais do 1º grau com incógnita x  
Equações fracionárias  
Equações do 1º grau com duas incógnitas  
Como determinar soluções de equações do 1º grau com duas incógnitas  
Gráfico das soluções de uma equação do 1º grau com duas incógnitas  
Sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas  
Soluções de um sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas  
Métodos de resolução de um sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas  
Classificação de sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas quanto ao número de soluções  
Resolução de problemas que envolvem sistemas de equações  
Sistemas com equações fracionárias  
Revendo as inequações e sistemas de inequações do 1 º grau  
Sistemas de inequações  

 

 

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  
Equações fracionárias  
 
Sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



História 

 

Livro 02: 
- Capítulo II: Da Independência ao Golpe da Maior Idade  

 

Livro 4: 
- Capítulo único : 

- O Governo de Pedro II 

 

Livro 5:  
-Capítulo 1: 

- A Guerra do Paraguai e o Fim da Monarquia  

 

Capítulo 02: 

- A proclamação da República 
 

Conteúdo de Final 
 
O Iluminismo 
 
A Revolução Industrial 
 
O Movimento operário e as Novas Teorias Políticas 
 
A Revolução Francesa 
 
As Conjurações Mineiras e Baianas. 
 
O Processo de Independência do Brasil. 
 
Brasil: Primeiro Império e as Regências. 
 
O Segundo Reinado  
 
D. Pedro II e a Crise do Império. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordenação Fundamental II 

Recuperação 3ª e 4ª ETAPA e Final- 9º Ano -– 2016 

QUÍMICA/ Recuperação  

 

 Ligação iônica  

 Ligação covalente 

 Ligação metálica  
 

 

 Substancia simples e composta, pura, 
homogenia e heterogenia  

As substâncias e as misturas  

 Substâncias puras e misturas  

 Misturas homogêneas e heterogêneas  

 Separando os componentes e uma mistura  

 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 

 

 

 

QUÍMICA/ Final  

      

      Número atômico e número de massa  
A organização dos elétrons no átomo  

     
      Os isótopos 
       A massa atômica 
       Os metais  
       Os não metais  

 

 Ligação iônica  

 Ligação covalente 

 Ligação metálica  
 

 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  

  
 

 

 

 



Matemática / Recuperação e Final     

 
Semelhança  
Figuras semelhantes  
Ampliação e redução de figuras  
Figuras semelhantes e figuras congruentes  
Semelhança de polígonos  
Relações métricas no triângulo retângulo e na circunferência  
Elementos de um triângulo retângulo  
Teorema ou relação de Pitágoras  
Demonstração do teorema de Pitágoras  
Outras relações métricas importantes no triângulo retângulo  
Aplicações importantes do teorema de Pitágoras  
Diagonal de um quadrado  
Altura de um triângulo equilátero  
Diagonal de um bloco retangular  
Triângulo inscrito em uma semicircunferência  
Outras situações que envolvem as relações métricas no triângulo retângulo  
Os ternos pitagóricos  
Classificação dos triângulos quanto aos ângulos conhecendo-se as medidas de seus três lados  
Relações métricas na circunferência  
Relação entre duas cordas concorrentes em uma circunferência  
Relação entre dois segmentos de reta secantes a uma circunferência  
Relação entre um segmento de reta secante e um segmento de reta tangente a uma circunferência  

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  

  

 
 
  

 

 
Área de um círculo  
 

 

 

 

 

 



Física/ Recuperação  

 As ondas e o som 
 As características de uma onda 
 Amplitude e comprimento de onda, 

frequência e período 
 Velocidade 
 Onda transversais e longitude. 

  

  Luz e Óptica - APOSTILA 4 - CAPÍTULO 2 
 

 

Física / Final  

 O movimento e força 
O movimento é relativo  
Trabalhando com velocidades  
Calculando a aceleração  
A queda dos corpos  
Quando a velocidade muda de direção  

 Forças  
Medindo forças  
Forças em direções diferentes  
A inércia dos corpos  
O atrito  
Força e aceleração  
Ação e reação  

  

  Gravitação e energia  
A atração gravitacional  
Matéria atrai matéria  
O peso dos corpos  
Medindo o peso e a massa  
A força centrípeta  
O movimento dos planetas e dos satélites  
O empuxo  
Trabalho, energia e máquinas simples  
O conceito científico de trabalho  
Trabalho e potência  
A potência e o consumo de energia  
As transformações da energia  
A energia cinética  
A energia potencial 
As ondas e o som 
As características de uma onda 
Amplitude e comprimento de onda, frequência e 
período 
Velocidade 
 Onda transversais e longitude.  
 Luz e Óptica – Apostila-  4 - cap 2 
Eletricidade – apostila- 5 

 

 

Español  / Recuperação   

                          
 Salud!  Alimentacion - pàg 19 a 21  

 
 Imperativo negativo - pág 15 a 18 

 
 Estados de ánimos. 

 
 Frutas e verduras  

 
 Estados de ànimais 

 

 

 

 

 



BIOLOGIA/ Recuperação  

 
 Alelos múltiplos em coelhos  

 Sistema ABO de grupos sanguíneos  

 Sistema Rh de grupo sanguíneo  

 Alelos múltiplos em coelhos  
 

  
  

 

 

 Cadeias, teias e pirâmides alimentares  

 Cadeias alimentares  

 Teias alimentares  

 Pirâmides ecológicas  

 Magnificação Trófica  

 
 

 

BIOLOGIA/ Final  

 

 Reprodução assexuada  

 Reprodução sexuada  

 Reprodução humana  

 Tipos de reprodução 

 Reprodução assexuada  

 Reprodução sexuada  

 Reprodução humana 
 

 

Sistema ABO de grupos sanguíneos  

Sistema Rh de grupo sanguíneo  

 Alelos múltiplos em coelhos  

 Sistema ABO de grupos sanguíneos  

 Sistema Rh de grupo sanguíneo  

 Cromossomos sexuais  

 Herança ligada ao sexo  

 Outros tipos de herança relacionada ao  
sexo  

 Análise de heredogramas  

 Problemas resolvidos  

 Alterações numéricas  

 Alterações estruturais 

 Exames na gravidez  

 Lamarckismo  

 Darwinismo  

 Neodarwinismo  
  

 

Inglês/ Recuperação     

 

 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 

Inglês/ Final    

 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 

 



História / Recuperação  

 Livro 02: 
-Capítulo 02: 

Pontos: 4( Governo JK e os anos dourados 

               5 Desigualdades sociais  

               6 Da Eleção de Vargas em 1950 ao Golpe de 1964 

 

Livro 05:  
-Capitulo 01: 

A ditadura civil Militar no Brasil  

 

 

História / Final  

 O Brasil da Primeira República (1889-1930) 
 

 A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 
 

 O Período Entreguerras. 
 

 A Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
 

 O governo de Getúlio Vargas (1930-1945). 
 

 Os Governos Populistas no Brasil (1945-1964) 
 

 Governos Militares no Brasil (1964-1985) 
 

 

 

Português / Recuperação  

 

 Concordância verbal 

 Interpretação de texto  

 Período composto; 

 Orações de subordinação e coesão;  

 Orações subordinadas adjetivas: restritiva e explicativa; 

 Pronomes relativos; 

 Concordância verbal. 
  

 Concordância verbal  

 Concordância nominal  
 Silepse: gênero, número e pessoa.  

 

 

Obs: Falta Final de  Português  

 

 

 

 

 



Geografia/ Recuperação  

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  
  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia/ Final  

 Uma visão conjunta da Europa  
Aspectos físicos da Europa  
O projeto de unificação europeia  
União Europeia: etapas da unificação  
O euro, a moeda europeia  
Crescimento demográfico baixo ou negativo  
Envelhecimento da população  

O preconceito em relação aos emigrantes 
 Diversidades regionais na Europa  

As “duas Europas”  
Europa ocidental  
Alemanha  
França  
Reino Unido  
Itália  
Europa oriental  
Polônia  
Hungria  
República Tcheca e Eslováquia  
A antiga Iugoslávia e os novos países  

 Aspectos gerais da CEI  
Da URSS à CEI  
Aspectos físicos da CEI  
Do Império à Revolução  
A perestroika e o fim da URSS  
O golpe militar  
A reação popular  
Perspectivas atuais  
Aspectos regionais da CEI  
Regionalização da CEI  
A Federação Russa  
A economia russa  
Chechênia  
A CEI no extremo leste da Europa  
Ucrânia, uma nação ex-integrante da CEI  
Belarus  
Moldávia  
A CEI no sudeste da Europa  
Armênia  
Azerbaijão, um país observador da CEI  
Geórgia, uma nação Ex-integrante da CEI  
A CEI na Ásia central  

 Aspectos Regionais da CEI, 
Regionalização da CEI, 
A Federação Russia, 
A CEI no estremo leste da Europa, 
A CEI no sudeste da Europa, 

  A CEI na Ásia central, 

Japão  
Aspectos gerais do Japão  
A extraordinária indústria japonesa  
De imperialista a país dominado  
A recuperação japonesa  
Desenvolvimento e poluição  
Tecnologia e bens de consumo  
A megalópole mais populosa do mundo  
O esgotamento do “modelo japonês”  
Os impasses atuais  
Indústria armamentista  
Energia nuclear  
Envelhecimento da população 
Austrália  
Aspectos gerais da Oceania  
Melanésia, Micronésia e Polinésia  
Austrália  
Aspectos físicos da Austrália  
Da colonização à federação  
Desenvolvimento econômico e humano  
Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico  
Situação atual dos aborígenes  
Projeção mundial da Austrália  
Nova Zelândia 
Cap 03   livro 2 
 
Austrália  e Nova Zelândia  
Aspectos gerais da Oceania 
Austrália  
Nova Zelândia  
 

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  
  

 

 

 

 

 

 


