AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
9º ANO- 1º TRIMESTRE - 2017
Emissão: Quinta-feira, 20 de abril de 2017

CONTEÚDOS
GRUPO I
03 de maio de 2017 (quarta-feira)
Língua Portuguesa – Interpretação de texto;
Interpretação do livro de leitura obrigatória: Petrus Logus
– os inimigos da humanidade. Processo de formação de
palavras; Concordância nominal; Concordância verbal;
Uso do e.i.o.u; Regência nominal; Regência verbal.
Matemática – Potenciação; Radiciação; Estimativa de
uma raiz não-exata; Equação Exponencial; Notação
Científica; Equações do 2º grau completas e incompletas;
Equações Biquadradas e Equações Irracionais.

GRUPO II
05 de maio de 2017 (sexta-feira)
Artes – Barroco Brasileiro; Neoclassicismo; Realismo;
Impressionismo; Pontilhismo; A influência europeia no
Brasil parte I e II.

Inglês – Simple present x present continuous; Simple past
x past continuous; Present perfect; Past perfect; Should x
ought to.

Geografia - Unidade 1 – Globalização: um mundo sem
fronteiras; Unidade 3 – O continente europeu; Unidade 4 –
Europa: população e território.

História – Liberalismo e nacionalismo no século XIX, O
capitalismo no século XIX, Capitalismo em xeque.

Física - Grandezas fundamentais e derivadas; Velocidade
escalar média (Vm) e Movimento Retilíneo Uniforme – MRU.
Química – Capítulo 01; Capítulo 03.

Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema o livro de leitura obrigatória “Petrus Logus – os inimigos da humanidade”.
 Nos dias 03 e 05 de maio, os alunos poderão sair às 10h45 (matutino) ou às 16h45 (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 seu lanche na lanchonete deverão fazê-lo no início do horário.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Eu,

____________________________________________________________,

responsável

pelo

aluno(a)

____________________________________ do 9º ano _____, autorizo meu(minha) filho(a) a sair às 10h45
(matutino) ou às 16h45 (vespertino) nos dias 03 e 05 de maio de 2017, 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.

