AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
9º ANO - 2º TRIMESTRE - 2018
Emissão: Quinta-feira, 16 de agosto de 2018

CONTEÚDOS
GRUPO I
05 de setembro de 2018 (quarta-feira)
Língua Portuguesa – Concordância nominal, Oração
subordinada
adverbial,
Oração
subordinada
substantiva, Período misto, Oração coordenada,
Figuras de linguagem, Versificação, 1ª, 2ª e 3ª fase do
Modernismo, Livros “O Mistério da Casa Verde” e “Os
Miseráveis”.

GRUPO II
1º de setembro de 2018 (sábado)
A História da Arte - Vanguardas europeias.

Matemática – Função; Função Afim – crescente,
decrescente, constante e linear, zero da função,
interseção com os eixos x e y; Função Quadrática –
Coordenadas do vértice V(xv,yv), Ponto de máximo
(a < 0) e de mínimo (a > 0), Valor máximo (a < 0) e
mínimo (a > 0), interseção com os eixos x e y, zeros
da função; Razão entre dois segmentos; Segmentos
proporcionais; Semelhança de polígonos; Relações
métricas no triângulo retângulo – Teorema de
Pitágoras e distância entre dois pontos A e B no
plano cartesiano; Relações Trigonométricas no
Triângulo Retângulo: Seno, Cosseno e Tangente;
Relações Trigonométricas num Triângulo Qualquer: Lei
dos Cossenos e Lei dos Senos; Área e volume de um
paralelepípedo retângulo; Densidade (d) ou Massa
Específica de um Corpo.

Geografia - Unidade 4 - Formação da população
europeia, o IDH (Índice de desenvolvimento humano),
conflitos na Europa, Migrações, racismo e xenofobia.
Unidade 5 - Análise do espaço rural europeu, as
indústrias e turismo na Europa.

Inglês – present perfect, passive voice, conditional
sentences.

Química – Capítulo 4: Ligações químicas.

Física – Movimento Retilíneo Uniformemente Variado –
MRUV; Movimento Vertical no Vácuo – QUEDA LIVRE;
Grandezas vetoriais e escalares; Leis de Newton;
Trabalho de uma força constante ( e Potência média.

História – Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e
Período Vargas.

Observações:
 No dia 1º de setembro (sábado) será realizada a avaliação globalizada do grupo II como reposição do dia letivo
25/05 (greve dos caminhoneiros). Todos os alunos farão a prova pela manhã. (8h às 10h)
 No dia 05 de setembro, quarta-feira, os alunos poderão sair às 10h15 (matutino) ou às 16h15 (vespertino), desde
que tenham a autorização (abaixo) devidamente assinada pelo responsável.
 Os alunos deverão estar uniformizados, trazer apenas o material necessário para responder as avaliações e o
seu lanche. Os que desejarem comprar o lanche na lanchonete deverão fazê-lo no início do horário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO
Eu,

____________________________________________________________,

responsável

pelo

aluno(a)

____________________________________ do 9º ano A, autorizo meu(minha) filho(a) a sair às 10h15 no dia 05 de
setembro de 2018, após o término da avaliação globalizada.
________________________________________________________
Assinatura do responsável
ESTE DOCUMENTO NÃO AUTORIZA O ALUNO A SAIR SOZINHO DA ESCOLA. PARA ISSO, ELE PRECISA TER A CARTEIRINHA DE
LIBERAÇÃO FEITA NA SECRETARIA.

