1º Ano do Ensino Médio
Calendário das Avaliações do 4º Bimestre/2017
DIA 30/11/2017 (QUINTA - FEIRA)
MATEMÁTICA
ARTES
 Razão e proporção;
 Arte Popular
 Grandezas diretamente e inversamente
 Arte Erudita
proporcionais;
 Arte Mista
 Regra de três simples e composta;
 Arte Pré- histórica
 Transformação de unidades;
 Acréscimos sucessivos;
 Descontos sucessivos.
DIA 01/12/2017 (SEXTA- FEIRA)
LÍNGUA PORTUGUESA
ESPANHOL
 Classes gramaticais (Substantivos e adjetivos)
 Los numerales
 Classes gramaticais (Artigos, numerais e
 Usos do MUY e MUCHO
pronomes)
 Pronombre Interrogativos y Exclamativos
 Classes gramaticais (verbos)

 Classes gramaticais (advérbios)
 Classes gramaticais (preposições, conjunções e
interjeições)
 Análise Textual
DIA 04/12/2017 (SEGUNDA-FEIRA)
HISTÓRIA
INGLÊS
GEOGRAFIA
 Cristianismo
 Regular Verbs
 População
mundial,
 Islamismo
 Simple past
Industrialização
e
 Reflexive pronouns
Urbanização
 Collective nouns
 Past continuous
 Past perfect
 Wh questions
05/12/2017 (TERÇA - FEIRA)
BIOLOGIA
REDAÇÃO
 Núcleo Celular
 Dissertação argumentativa
 Mitose(Câncer; tamanho dos telomeros e o
envelhecimento) e meiose I e II
 Gametogênese
(espermiogenese
e
ovulogenese)
 Metabolismo energético das células:
fotossíntese, quimiossíntese, respiração e
fermentação.
06/12/2017 (QUARTA – FEIRA)
QUÍMICA
LITERATURA
 Balanceamento
 Reações Químicas
 Estequiometria
07/12/2017 (QUINTA-FEIRA)
FÍSICA
FILOSOFIA
SOCIOLOGIA
Os
principais
conceitos
da
 Trabalho de uma força
 Cultura e diversidade
concepção ética kantiana
-peso
 Patrimônio cultural
A
ética
na
perspectiva
de
- atrito
 Indústria cultural
Schopenhauer.
-normal
- O iluminismo Francês
 Energia cinética
- O iluminismo Alemão
- gravitacional e elástica
- teorema, trabalho

– energia cinética
 Energia mecânica

SIMULADO
INSCRIÇÃO:
A inscrição para o 4º simulado de 2017,
estará disponível na secretaria da escola nos dias
27 à 30 de novembro. No ato da inscrição será
cobrada uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) para a
realização da inscrição.
FIQUE ATENTO!
Os portões de acesso serão abertos às 06h 30
min e fechados às 07h e 15 min. As provas terão
início às 07h 30min. Após o fechamento dos
portões, os Participantes deverão aguardar em sala
de provas até que seja autorizado o seu início às
07h 30min, após os procedimentos de verificação.
COMO SÃO AS PROVAS
O simulado é composto por 180 questões de
múltipla escolha e uma redação.
DIAS DAS PROVAS:
Dia 11 de dezembro de 2017 (1º dia):
Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias e Redação .
O simulado, neste dia, será composto por 90
questões de múltipla escolha e uma Redação
Tempo para a prova: 5h30min
Dia 12 de dezembro (2º dia): Ciências da
Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas
Tecnologias.
O simulado, neste dia , será composta por
90 questões de múltipla escolha.
Tempo para a prova: 4h30min
DICAS
- Verifique com antecedência a sua sala de
prova para o qual foi designado.
- Recomenda-se que o aluno compareça à
escola no dia do simulado às 06h 50min.
- Recomenda-se que o aluno traga nos dois
dias de simulado, lanches que possam ser ingeridos
dentro da sala de aula (biscoitos, barra de
cereal...). O Lanche deve vir em saco plástico ou
vasilha de material transparente.
- O Cartão resposta deve ser marcado
apenas com caneta de cor preta.
- Não é permitido o uso de corretivos ou
borracha no cartão resposta.

- Não será considerada a questão que
apresente alguma rasura ou mais de uma
marcação.
DOCUMENTOS PARA O DIA DO SIMULADO:
Para realizar o simulado, é necessário
apresentar a carteira de identificação escolar do
aluno e o comprovante de inscrição.
O QUE LEVAR NO DIA
- Cada Aluno deve ter em mãos caneta
esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente, obrigatória para o Simulado.
- Documento de identificação escolar.
-Cartão de Inscrição
DICAS:
Fique atento aos motivos que podem
prejudicar o aluno no dia do simulado:
- Perturbar, de qualquer modo, a ordem no
local de aplicação do simulado, incorrendo em
comportamento indevido durante a realização do
simulado.
- Comunicar-se verbalmente, por escrito ou
por qualquer outra forma, com outro
PARTICIPANTE, durante o simulado.
- Portar, após ingressar na sala de provas,
qualquer tipo de equipamento eletrônico e de
comunicação.
- Utilizar ou tentar utilizar meio
fraudulento em benefício próprio ou de terceiros,
em qualquer etapa do simulado.
- Utilizar livros, notas ou impressos durante
a realização do simulado.
- Ausentar-se da sala de provas sem o
acompanhamento de um aplicador - fiscal ou
ausentar-se em definitivo antes de decorridas 2
(duas) horas do início das provas.
- Não entregar ao aplicador o CartãoResposta, a Folha de Redação e a Folha de
Rascunho ao terminar o simulado.
- Ausentar-se da sala com o CartãoResposta e/ou com a Folha de Redação e a Folha
de Rascunho
- Não atender às orientações da equipe de
aplicação durante a realização do Simulado.

- Não guardar, desligado, em embalagem
porta-objetos fornecido pelo aplicador, telefone
celular, quaisquer outros equipamentos eletrônicos
e outros objetos.
- Utilizar óculos escuros e artigos de
chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro
ou similares.
- Receber quaisquer informações referentes
ao conteúdo das provas de qualquer membro da
equipe de aplicação do Exame ou de outro
PARTICIPANTE.
- As Folhas de Rascunho e as marcações
assinaladas nos Cadernos de Questões não são
consideradas para fins de correção.
REDAÇÃO
A REDAÇÃO será realizada no primeiro
dia de simulado.
A redação deve ser um texto dissertativoargumentativo de, no máximo, 30 linhas,
desenvolvido a partir de uma situação-problema e
de subsídios oferecidos sob a forma de textos
motivadores. O Aluno deve desenvolver uma
reflexão escrita sobre um tema de ordem política,
social ou cultural. Que será sugerida na proposta.
O QUE DÁ NOTA ZERO NA REDAÇÃO:
- Não atender a proposta solicitada ou
desenvolver outra estrutura textual que não seja a
do tipo dissertativo-argumentativo;
- Entregar a folha de redação sem texto
escrito;
- Escrever até 7 (sete) linhas, qualquer que
seja o conteúdo;
- Impropérios, desenhos e outras formas
propositais de anulação;

- Parte do texto deliberadamente
desconectada com o tema proposto.
- As linhas com cópia dos textos
motivadores apresentados no caderno de questões
serão desconsideradas para efeito de correção e de
contagem do mínimo de linhas.
DICAS
O texto dissertativo-argumentativo é um
texto opinativo que se organiza na defesa de um
ponto de vista sobre determinado assunto.
Nele, a opinião do autor é fundamentada
com explicações e argumentos.
O texto é dissertativo porque disserta sobre
um assunto, descreve-o e explica-o. É também
argumentativo porque defende uma opinião e tenta
convencer e cativar o leitor com argumentos.
PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
-No primeiro dia, será permitido o uso de
dicionário de língua inglesa e espanhola.
- O aluno deverá estar de posse do SEU
dicionário ao entrar na escola.
- Não será permitido o empréstimo de
dicionário entre os alunos.
RESULTADOS
Os gabaritos das provas objetivas serão
divulgados pelos próprios professores em sala de
aula.
Os alunos poderão ter acesso aos resultados
individuais na coordenação ou com os professores
das disciplinas, que poderá ser feita após 48 hrs de
realização do simulado.
Solicitação de revisão de questões, devem ser feitas
ao professor responsável pela disciplina.

2º Ano do Ensino Médio
Calendário das Avaliações do 4º Bimestre/2017
DIA 30/11/2017 (QUINTA - FEIRA)
MATEMÁTICA
ARTES
 Probabilidade: Probabilidade envolvendo
 Arte Mista e suas possibilidades
moedas, dados, nascimentos;
 Arte e Sociedade
 Probabilidade envolvendo combinação;
 Probabilidade envolvendo conjuntos;
 Regra da soma e do produto, probabilidade
binomial;
 Trigonometria.
DIA 01/12/2017 (SEXTA- FEIRA)
LÍNGUA PORTUGUESA
ESPANHOL
 Pontuação – parte I
 Inferências textuais
 Pontuação – Parte II
 Parâmetros que presidem a produção de
 Figuras De Linguagem
um texto
 Relações Semânticas
 Verbo
 Coesão Referencial
 Dicionário
 Coesão Recorrencial
 Denotación y connotación
 Coesão Seqüencial
 Análise Textual
DIA 04/12/2017 (SEGUNDA-FEIRA)
HISTÓRIA
INGLÊS
GEOGRAFIA
 Revolução Francesa
 Prepositions and
 África,
Conflitos
no
 Revolução Industrial
conjunctions
Cáucaso e nos Balcãs e
 Brasil Império
 Passive voice
Blocos
Econômicos
 1° Reinado
 Reported speech
(Tratado Transpacifico e
 Regência
ALCA)
 2 ° Reinado
05/12/2017 (TERÇA - FEIRA)
BIOLOGIA
REDAÇÃO
 Probabilidade com heranças genéticas
 Dissertação argumentativa
 Mapas genéticos
 Biotecnologia
 Tipos de Seleção Natural
 Adaptação pela Seleção Natural
 Sucessão Ecológica
 Evolução Humana
 Especiação
 Epinociclo (florestas, savanas, campos e
desertos)
 Biomas brasileiros(floresta amazônica,
campos
cerrados,
mata
Atlântica,
manguezal, mata dos cocais, mata das
araucárias, pampas e pantanal)
06/12/2017 (QUARTA – FEIRA)
QUÍMICA
LITERATURA
 Cinética Química
 Equilíbrio Químico
 Introdução a Química Orgânica.
07/12/2017 (QUINTA-FEIRA)
FÍSICA
FILOSOFIA
SOCIOLOGIA
 Estudos dos gases
- Filosofia da arte / estética
 Cidadania
-Equação de Clayperon
- A arte na concepção de Platão e  Movimentos sociais

 Leis de transformações Aristóteles
gasosas: geral , isobárica, - A arte segundo Sócrates
isotérmica,
isocórica, - Kant e sua visão sobre estética
adiabática e ciclica
 1º
e
2º
leis
da
termodinâmica.
 Clico de Carnot.

SIMULADO
INSCRIÇÃO:
A inscrição para o 4º simulado de 2017,
estará disponível na secretaria da escola nos dias
27 à 30 de novembro. No ato da inscrição será
cobrada uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) para a
realização da inscrição.
FIQUE ATENTO!
Os portões de acesso serão abertos às 06h 30
min e fechados às 07h e 15 min. As provas terão
início às 07h 30min. Após o fechamento dos
portões, os Participantes deverão aguardar em sala
de provas até que seja autorizado o seu início às
07h 30min, após os procedimentos de verificação.
COMO SÃO AS PROVAS
O simulado é composto por 180 questões de
múltipla escolha e uma redação.
DIAS DAS PROVAS:
Dia 11 de dezembro de 2017 (1º dia):
Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias e Redação .
O simulado, neste dia, será composto por 90
questões de múltipla escolha e uma Redação
Tempo para a prova: 5h30min
Dia 12 de dezembro (2º dia): Ciências da
Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas
Tecnologias.
O simulado, neste dia , será composta por
90 questões de múltipla escolha.
Tempo para a prova: 4h30min
DICAS
- Verifique com antecedência a sua sala de
prova para o qual foi designado.
- Recomenda-se que o aluno compareça à
escola no dia do simulado às 06h 50min.
- Recomenda-se que o aluno traga nos dois
dias de simulado, lanches que possam ser ingeridos
dentro da sala de aula (biscoitos, barra de
cereal...). O Lanche deve vir em saco plástico ou
vasilha de material transparente.

- O Cartão resposta deve ser marcado
apenas com caneta de cor preta.
- Não é permitido o uso de corretivos ou
borracha no cartão resposta.
- Não será considerada a questão que
apresente alguma rasura ou mais de uma
marcação.
DOCUMENTOS PARA O DIA DO SIMULADO:
Para realizar o simulado, é necessário
apresentar a carteira de identificação escolar do
aluno e o comprovante de inscrição.
O QUE LEVAR NO DIA
- Cada Aluno deve ter em mãos caneta
esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente, obrigatória para o Simulado.
- Documento de identificação escolar.
-Cartão de Inscrição
DICAS:
Fique atento aos motivos que podem
prejudicar o aluno no dia do simulado:
- Perturbar, de qualquer modo, a ordem no
local de aplicação do simulado, incorrendo em
comportamento indevido durante a realização do
simulado.
- Comunicar-se verbalmente, por escrito ou
por qualquer outra forma, com outro
PARTICIPANTE, durante o simulado.
- Portar, após ingressar na sala de provas,
qualquer tipo de equipamento eletrônico e de
comunicação.
- Utilizar ou tentar utilizar meio
fraudulento em benefício próprio ou de terceiros,
em qualquer etapa do simulado.
- Utilizar livros, notas ou impressos durante
a realização do simulado.
- Ausentar-se da sala de provas sem o
acompanhamento de um aplicador - fiscal ou
ausentar-se em definitivo antes de decorridas 2
(duas) horas do início das provas.

- Não entregar ao aplicador o CartãoResposta, a Folha de Redação e a Folha de
Rascunho ao terminar o simulado.
- Ausentar-se da sala com o CartãoResposta e/ou com a Folha de Redação e a Folha
de Rascunho
- Não atender às orientações da equipe de
aplicação durante a realização do Simulado.
- Não guardar, desligado, em embalagem
porta-objetos fornecido pelo aplicador, telefone
celular, quaisquer outros equipamentos eletrônicos
e outros objetos.
- Utilizar óculos escuros e artigos de
chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro
ou similares.
- Receber quaisquer informações referentes
ao conteúdo das provas de qualquer membro da
equipe de aplicação do Exame ou de outro
PARTICIPANTE.
- As Folhas de Rascunho e as marcações
assinaladas nos Cadernos de Questões não são
consideradas para fins de correção.
REDAÇÃO
A REDAÇÃO será realizada no primeiro
dia de simulado.
A redação deve ser um texto dissertativoargumentativo de, no máximo, 30 linhas,
desenvolvido a partir de uma situação-problema e
de subsídios oferecidos sob a forma de textos
motivadores. O Aluno deve desenvolver uma
reflexão escrita sobre um tema de ordem política,
social ou cultural. Que será sugerida na proposta.
O QUE DÁ NOTA ZERO NA REDAÇÃO:
- Não atender a proposta solicitada ou
desenvolver outra estrutura textual que não seja a
do tipo dissertativo-argumentativo;
- Entregar a folha de redação sem texto
escrito;
- Escrever até 7 (sete) linhas, qualquer que
seja o conteúdo;
- Impropérios, desenhos e outras formas
propositais de anulação;
- Parte do texto deliberadamente
desconectada com o tema proposto.
- As linhas com cópia dos textos
motivadores apresentados no caderno de questões
serão desconsideradas para efeito de correção e de
contagem do mínimo de linhas.
DICAS

O texto dissertativo-argumentativo é um
texto opinativo que se organiza na defesa de um
ponto de vista sobre determinado assunto.
Nele, a opinião do autor é fundamentada
com explicações e argumentos.
O texto é dissertativo porque disserta sobre
um assunto, descreve-o e explica-o. É também
argumentativo porque defende uma opinião e tenta
convencer e cativar o leitor com argumentos.
PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
-No primeiro dia, será permitido o uso de
dicionário de língua inglesa e espanhola.
- O aluno deverá estar de posse do SEU
dicionário ao entrar na escola.
- Não será permitido o empréstimo de
dicionário entre os alunos.
RESULTADOS
Os gabaritos das provas objetivas serão
divulgados pelos próprios professores em sala de
aula.
Os alunos poderão ter acesso aos resultados
individuais na coordenação ou com os professores
das disciplinas, que poderá ser feita após 48 hrs de
realização do simulado.
Solicitação de revisão de questões, devem
ser feitas ao professor responsável pela disciplina.

