
 
 
 
 
 
 
 PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS 
Nome: ________________________________ 9º ANO 
 15/05/18 – ARTE 
 Tema 03 – Arte Contemporânea
 15/05/18 – BIOLOGIA 
 UNIDADE 1: O MUNDO EM QUE VIVEMOS
 Capítulo 4: Estrutura dos ecossistemas, fluxo de energia e ciclo da matéria. 1. Habitat e nicho ecológico.2. Cadeia e teia alimentar.3. Níveis tróficos. 4. Pirâmides ecológicas.5. Modelo do fluxo energético.6. Ciclos biogeoquímicos
 Ciclo da Água 
 Ciclo do Carbono. 
 Ciclo do Oxigênio 
 Ciclo do Fósforo. 
 Ciclo do Nitrogênio. 15/05/18 – GEOGRAFIA
 Unidade 03 – O continente europeu
 16/05/18 – HISTÓRIA 
 Cap. 05 – As manife
 16/05/18 – DESENHO 
 Aplicações das relações métricas no triângulo retângulo
 16/05/18 – FÍSICA 
 Cap. 10 - A atração gravitacional
 17/05/18 – INGLÊS 
 Malala; 
 Relative pronouns;
 Used to abstract nouns
 17/05/18 – REDAÇÃO 
 Crônica narrativa;
 Crônica argumentativa.
 17/05/18 – PORTUGUÊS
 Orações subordinadas adjetivas;
 Pronomes relativos 
 Palavra QUE: conjunção integrante e pronome relativo
 18/05/18 – ENSINO RELIGIOSO

PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS DO MÊS DE MAIO DE 2018
Nome: _____________________________________________

Arte Contemporânea. 
 

UNIDADE 1: O MUNDO EM QUE VIVEMOS 
Capítulo 4: Estrutura dos ecossistemas, fluxo de energia e 
Habitat e nicho ecológico. Cadeia e teia alimentar. 
râmides ecológicas. Modelo do fluxo energético. Ciclos biogeoquímicos 

 
 
 

Ciclo do Nitrogênio. 
GEOGRAFIA 

O continente europeu. 
 

As manifestações populares no início da República

Aplicações das relações métricas no triângulo retângulo

A atração gravitacional. 

Relative pronouns; 
Used to abstract nouns. 

Crônica narrativa; 
Crônica argumentativa. 

PORTUGUÊS 
Orações subordinadas adjetivas; 
Pronomes relativos – emprego e função sintática; 
Palavra QUE: conjunção integrante e pronome relativo

ENSINO RELIGIOSO 

2018 
_____________

Capítulo 4: Estrutura dos ecossistemas, fluxo de energia e 

stações populares no início da República. 

Aplicações das relações métricas no triângulo retângulo. 

Palavra QUE: conjunção integrante e pronome relativo. 



 
 
 
 
 
 
 
 Bebendo na fonte Bíbl55); 
 Vivemos no mesmo corpo? (páginas 78 a 84). 18/05/18 – QUÍMICA 
 Cap. 03 - A classificação da tabela periódica
 18/05/18 – LITERATURA
 Origens da Literatura; Trovadorismo.
 19/05/18 – MATEMÁTICA
 Resolvendo problem
 Estudando as raízes de uma equação do 2º grau;
 Relacionando as raízes e os coeficientes da equação 

0; 
 Escrevendo uma equação do 2º grau quando conhecemos as duas raízes; 
 Equações biquadradas;
 Equações irracionais;
 Resolvendo sistemas de equações do 2º grau;
 Sistema de coordenadas cartesianas;
 A noção de função;
 A função polinomial do 1º  19/05/18 – ED. FÍSICA
 Futsal: Jogadores e suas funções; Sistema ofensivos e defensivos; Regras simplificadas 19/05/18 – ESPANHOL 
 Cap. 03: El mundo profissional y Verbos no futuro perfecto simple.  

Bebendo na fonte Bíblica (A busca da perfeição, páginas 54 a 
Vivemos no mesmo corpo? (páginas 78 a 84). 

A classificação da tabela periódica. 
LITERATURA 

ns da Literatura; Trovadorismo. 
MATEMÁTICA 

Resolvendo problemas; 
Estudando as raízes de uma equação do 2º grau; 
Relacionando as raízes e os coeficientes da equação 
Escrevendo uma equação do 2º grau quando conhecemos as duas 
Equações biquadradas; 
Equações irracionais; 
Resolvendo sistemas de equações do 2º grau; 
Sistema de coordenadas cartesianas; 
A noção de função; 
A função polinomial do 1º grau. 

ED. FÍSICA 
Futsal: Jogadores e suas funções; Sistema ofensivos e defensivos; Regras simplificadas. 

 
3: El mundo profissional y Verbos no futuro perfecto 

ica (A busca da perfeição, páginas 54 a 

Relacionando as raízes e os coeficientes da equação 
Escrevendo uma equação do 2º grau quando conhecemos as duas 

Futsal: Jogadores e suas funções; Sistema ofensivos e 

3: El mundo profissional y Verbos no futuro perfecto 


