Edital de Recuperação
3º Trimestre/2019
Entregue ao aluno e/ou responsável
no dia: 04/12/2019

1ª série
Ensino Médio
1. Este caderno contém questões de múltipla escolha e também discursivas.
2. A entrega do trabalho deverá ser feita de maneira individual, manuscrito a caneta
azul, c/ capa, pergunta e resposta, em folha de papel almaço e entregue no dia

06/12/19, para a coordenação/Otávio, no 1º horário, às 7h10. Não aceitaremos em
outra data, exceto sob a apresentação de atestado.
✓ Aluno com nota inferior a 6,0 fará uma prova (valor 8,0 – oito pontos) e também
deve entregar um trabalho (valor 2,0 – dois pontos).
✓ Aluno com nota 6,0 ou superior está dispensado do processo de recuperação.
✓ As disciplinas: Espanhol, Inglês, Filosofia, Sociologia, Literatura, História da
Arte e Ed. Física, a recuperação será realizada por meio de trabalho (valor 10,0 – dez
pontos).

Calendário de Provas de Recuperação
Dias: 05 à 09/12/19.
Horário: 7h.
05/12 → Biologia/Química/História
06/12 → Gramática/Matemática
09/12 → Geografia/Física
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Matemática
Leonardo
Trabalho: Refazer as avaliações N1 e N2 em folha de papel almaço.
Conteúdo de Prova: P.G e matriz.
Edson Matemática:
Trabalho: Refazer as avaliações N1 e N3 e suas respectivas revisões em folha de papel almaço, contendo
pergunta a caneta e resposta a lápis.
Conteúdo de Prova: Equação e função do tipo: exponencial e logarítmica.
Nélio Biologia:
Conteúdo de Prova: Estudar Sistema ABO (GRUPOS SANGUÍNEOS)
Trabalho: TEMA: DHRN - Doença hemolítica do recém-nascido ou Herictroblastose fetal.
O Trabalho deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens:
1. CAPA
2. INTRODUÇÃO
3. DESENVOLVIMENTO
4. CONCLUSÃO
5. BIBLIOGRAFIA
Marcus Biologia:
Conteúdo de Prova: Clonagem, Transgênicos, Filo Porífera, Filo Cnidária.
Trabalho: Pesquisa sobre: Técnicas de Clonagem e Transgênicos;
Exercícios Caderno de atividades (5) Poríferos, Cnidários;
Manuscrito, a pesquisa tem que conter as referências bibliográficas.
Química
Geiziane
Trabalho: Lista de exercícios a ser entregue na forma de trabalho com as perguntas manuscritas e as
respostas justificadas.
Thiago
Conteúdo de Prova: Transformações gasosas e equação de Clayperon.
Física
Pedro
Trabalho: Realizar as atividades do caderno de atividades sobre os seguintes conteúdos: Quantidade de
Movimento, Impulso, Teorema Impulso-Quantidade de Movimento e Movimento Uniformemente Variado.
Felipe
Conteúdo de Prova: Equilíbrio de ponto material, momento de uma força, equilíbrio de corpo extenso e
alavancas.
Português
Conteúdo de Prova: Interpretação de textos; pronomes: coesão anafórica e catafórica; o uso dos
pronomes na linguagem coloquial; modos verbais; tempos verbais; adjetivos e substantivos
Trabalho: pegar a lista de exercícios com a coordenação e resolver;
Geografia
Conteúdo de Prova:
Trabalho: Refazer a prova n1 e n2 com enunciado.
Discorra sobre:
Clima e hidrografia do mundo: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/climas-no-mundo.htm
Clima e tipos climáticos: https://escolaeducacao.com.br/clima-e-tipos-climaticos/
Bacias hidrográficas brasileira:
https://rachacuca.com.br/educacao/geografia-do-brasil/bacias-hidrograficas-brasileiras/
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Literatura
Trabalho: Fazer uma pesquisa, manuscrita a caneta azul, em folha de papel almaço com pauta. O
trabalho deverá ter capa.
Conteúdo: BARROCO E ARCADISMO.
Espanhol
Trabalho: Escolha um país hispanohablante e pesquise a respeito da comida típica desse país, um menu
para desayuno, almuerzo y cena. Coloque receitas dos pratos, imagens, origens, influências culturais e o
que mais você julgar interessante mencionar a respeito do tema. Não esqueça que o trabalho deve ser
feito em língua espanhola, ter capa, contra capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e fontes de
pesquisa.
História da Arte
Trabalho: Trabalho sobre o Renascimento. Posteriormente escolher um artista renascentista, fazer sua
biografia, escolher três de suas obras e fazer uma análise crítica que se relaciona com o movimento.
- É necessário capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia.
- Trabalho manuscrito
- TODA E QUALQUER TIPO DE CÓPIA SERÁ ZERADA.
Inglês
Trabalho: Escolher uma das listas trabalhas em sala durante o Trimestre, fazer a tradução dos textos da
lista em folha de papel almaço. Copiar as questões da lista, sendo: o enunciado e a resposta correta.
Justificar a escolha da alternativa escolhida utilizando o método de skimming and scanning.
Filosofia/Sociologia
Trabalho: Observe Imagem e elabores um texto contendo uma crítica sócio filosófica que deve passar
pelos seguintes pontos:
Tema: Participação política: indispensável ou desnecessária?

a) Relação indivíduo/política (Maquiavel e Hobbes e autores da sociologia);
b) A Dissertação deve conter de 50 a 60 linhas.
c) Manuscrito em folha de papel almaço. Incluir nome do aluno, turma, professor e data.
d) Definição de política;
e) Propostas sociopolíticas de alguns autores da filosofia ou sociologia;
f) Apresente como se dá à relação entre a apatia e a consciência política, para tal utilize autores como
Maquiavel e Aristóteles;
g) Elabore uma conclusão, posicionando-se acerca do tema.
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