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

9º ano
Ensino Fundamnetal II
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, Literatura, 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 → Ciências Biológicas/Álgebra/História
06/12 → Geometria/Gramática
09/12 → Geografia
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Matemática
Mário
Conteúdo de Prova: Volume do prisma, Volume do cilindro e Área da base, a área lateral do
cilindro equilátero.
Trabalho: Em uma folha de papel almaço copie e responda os seguintes exercícios do livro de
atividades – Vol. 4:
Página
Número do Exercício
27
1
29
5e6
30
8e9
33
16, 17 e 18
35
22
História
Conteúdo de Prova: Governo João Goulart e Ditadura Militar.
Trabalho: Sobre a Ditadura Militar no Brasil, destacando: os AIs, a economia e processo de
reabertura política. É necessário capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia.
Geografia
Conteúdo de Prova: Volume 4 - Capítulos 11 e 12.
Trabalho: Discorra sobre:
Os futuros da Europa
https://fronteirasxxi.pt/futurosdaeuropa/
Oceania.
https://www.portalsaofrancisco.com.br/turismo/oceania
Ciências Biológicas
Diogo
Trabalho: Realize uma pesquisa sobre as bases que sustentam o Lamarckismo, Darwinismo e o
Neodarwinismo, ponderando posteriormente as principais diferenças entre Lamarckismo e
Darwinismo. O trabalho deve conter Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Bibliografia.
Vivico
Conteúdo de Prova: Energia e Termologia
Literatura
Trabalho: Elaborar uma resenha para cada parte do livro literário O auto da compadecida. Todo
o livro é dividido em três partes. O aluno deve preocupar-se em mencionar todos os capítulos e
não copiar NADA da internet, caso contrário o trabalho será anulado.
Espanhol
Trabalho: 1. Definir os usos do verbo “echar” e exemplificar cada uso com dois exemplos. 2.
Escolher um país hispanohablante e relatar seus principais pontos turísticos. 3. Listar 5
heterosemânticos relacionados com viagens e escrever 5 frases contextualizando-os. 4. Definir
heterogenérico e exemplificar com exemplos relacionados com viagens.
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Inglês:
Trabalho: Em uma folha de papel almaço copie e responda os seguintes exercícios da apostila
Vol. 4:
Página
Número do Exercício
5
2
9
2
21
4
22
2
23
1e3
29
1, 2, 3
30
4
Elaborar uma capa contendo: Nome do aluno, nome do professor, data de entrega, nome da
matéria.
Arte
Trabalho: Elaborar 10 perguntas e respostas do capítulo 7 e 10 perguntas e resposta do capítulo
8. Confeccionar capa. Faça uma pesquisa extra, com 8 linhas no mínimo, apresentando os
preconceitos enfrentados por homens para dançar balé.
Redação
Trabalho: Refazer o texto da prova seguindo as orientações feitas na correção dessa redação.
Na reescrita, deve-se melhorar os pontos negativos apontados na correção.
No dia da entrega, coloque os dois textos anexados (a prova e a reescrita dela).
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