
 
 
 
 
 

Maceió, 28 de julho de 2017. 
 

PERÍODO: 07 a 11/08/2017      HORÁRIO: 7h20 às 9h50 
 

07/08 (SEGUNDA) 08/08 (TERÇA) 09/08 (QUARTA)  
GRAMÁTICA 

REDAÇÃO / LITERATURA  
QUÍMICA / BIOLOGIA 

GEOGRAFIA 
MATEMÁTICA II / FILOSOFIA 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 

10/08 (QUINTA) 11/08 (SEXTA) 
FÍSICA / HISTÓRIA / ARTE MATEMÁTICA I / LÍNGUA INGLESA 

 

ESTRUTURA DAS AVALIAÇÕES 
 
 10 QUESTÕES, sendo 07 de MÚLTIPLA ESCOLHA (A/B/C/D/E) e 03 abertas, cada uma 

valendo de 0,0 a 1,0. 
 

IMPORTANTE! Para validar a correção, é necessário que o aluno deixe os cálculos nas 
disciplinas da área de Exatas (CN e Mat.); 

 

 A correção para a avaliação de Redação obedecerá aos critérios estabelecidos no instrumento 
avaliativo; 

 A disciplina de Arte será avaliada no horário regular das aulas de cada turma; 
 Os conteúdos das avaliações mensais serão agendados, em sala de aula, pelos professores e 

disponibilizados na página da escola (www.ursula.com.br). 
 
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 
 Observar se a avaliação está completa (veja frente e verso); 
 Usar caneta azul ou preta;  
 Devolver as avaliações com o cabeçalho preenchido (nome completo, série, turma); 
 Ausentar-se da sala somente 60min após início das avaliações; 
 Ao terminar, revisar o que fez e esperar, em silêncio, o momento para entregar sua avaliação. 

ATENÇÃO!  
 Não será permitida qualquer espécie de consulta (calculadora, celular...); 
 Serão nulas as questões com erros de digitação ou falta de dados que possam comprometer 

sua compreensão; 
 O local (sala) para realização das provas será divulgado através do mural – pátio do colégio; 
 Questões de múltipla escolha rasuradas serão desconsideradas; 
 NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE MARCA-TEXTO OU CORRETIVO; 
 Após o intervalo, haverá aulas. 
 
ORIENTAÇÕES - 2ª CHAMADA  
 Inscrição de 2ª chamada:  

1. Antes da inscrição, é necessário justificar a falta com a Coordenação e/ou Orientação. 
2. Período: até 05 dias após a realização da prova. Caso contrário, perderá o direito à 2ª 

chamada. 
 Requerimento e Inscrição na Tesouraria: Valor: R$ 20,00 por disciplina. 
 A 2ª Chamada ocorrerá após o período da Avaliação Cumulativa.  Não haverá 3ª chamada. 
 O conteúdo programático da 2ª chamada será o mesmo da cumulativa. 
 Período das Avaliações de 2ª Chamada: 9ºs anos: 18 a 21 de setembro. 

 
A Direção 

HORÁRIO (3º BIMESTRE) 
AVALIAÇÕES MENSAIS 

9º ANO 
ENS. FUND. II 

 



LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA  
CAPÍTULO 11 - CONCORDÂNCIA NOMINAL 

 Compreensão e interpretação de textos de diferentes tipologias 
REDAÇÃO 
 CAPÍTULO 12: Gênero dissertativo - Ênfase aos elementos da argumentação, responsáveis pela estruturação do texto. 

LITERATURA 
 CAPÍTULO 10: A função poética da linguagem: A linguagem poética, expressividade no texto poético, tipos de rimas: 

emparelhadas, interpoladas, alternadas, encadeadas. 
 CAPÍTULO 11: Noções de teoria do verso: Metrificação; Classificação dos versos metrificados: Redondilha maior e 

menor, Decassílabo, dodecassílabo; Estrofe, tipos de estrofes: terceto, quarteto, oitava. 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 Compreensão e Interepretação de textos ● Condicional (verbos regulares) 
 CAPÍTULO 8: Acentuaión ortográfica de los monossílabos (páginas 52 e 53)  
 CAPÍTULO 12: Palavras heterosemánticas (páginas 73 e 74)  

LÍNGUA INGLESA  
 CAPÍTULO 11: Reflexive Pronouns 

ARTE 
 CAPÍTULO 11: Voz e Instrumento; ● CAPÍTULO 12: Escuta e Interpretação. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

GEOGRAFIA  
CAPÍTULO 10: CEI - SOB O MANTO DA RÚSSIA 

 Capítulo inteiro. 
CAPÍTULO 11: JAPÃO: TRADIÇÃO TECNOLÓGICA 

 Japão: um país insular; aspectos físico-naturais; evolução político-econômica;  
 O Japão e as guerras mundiais; pós-guerra e tecnologia japonesa; geopolítica japonesa; longevidade da população. 

HISTÓRIA 
 CAPÍTULO 8 - Os 15 anos de Getúlio Vargas no governo ● CAPÍTULO 9 - Breve reencontro com a democracia  
 CAPÍTULO 10 - A Guerra Fria  

FILOSOFIA 
CAPÍTULO 10: ARISTÓTELES 

 Além das informações do livro SAS, serão cobrados os registros feitos no caderno e a exposição oral dos conteúdos, 
durante aula expositiva. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

QUÍMICA   
 LIVRO 2 – CAP. 10: Número de oxidação ● LIVRO 3 – CAP. 11: Ácidos e bases 

FÍSICA   
LIVRO  2 - CAPÍTULO 10: LANÇAMENTO HORIZONTAL. 

 Princípio de Galileu. ● Lançamento horizontal. 
LIVRO  3 - CAPÍTULO 11: LANÇAMENTO OBLÍQUO NO VÁCUO. 

 Movimento no plano horizontal. ● Movimento no plano vertical 

BIOLOGIA 
LIVRO 3 CAPÍTULO 11 – NÚCLEO  

 Componentes do núcleo; ● DNA - Cromatina; ● Classificação dos cromossomos; ● Alterações cromossômicas.  
 

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA I 
LIVRO 3 
CAPÍTULO 11 - FUNÇÃO 

 Relações e funções; ● Reconhecimento de gráfico de função; ● Notação das funções; ● Imagem de um elemento; 
 Domínio e imagem de uma função; ● Funções crescentes e decrescentes. 

CAPITULO 12 - FUNÇÃO AFIM 
 O que é função afim; ● Representação gráfica; ● Raízes ou zeros da função; ● Função linear; ● Função identidade; 
 Discussão dos sinais de uma função do 1° grau; ● Sinal da função afim. 

MATEMÁTICA II 
CAPÍTULO 11: TRIGONOMETRIA: 

 Aplicações práticas da trigonometria; ● Classificação dos catetos; ● Razões trigonométricas no triângulo retângulo;  
 Ângulos de 30°, 45° e 60°; ● Relações trigonométricas em um triângulo qualquer. 

 


