
OBJETIVOS DA 1ª ADE 

9º Ano - 2º Trimestre/2020 
 

HISTÓRIA – Profª. Nemésia 

 Entender como Getúlio Vargas chega ao poder. 

(1930) 

 Primeiras medidas adotadas por Vargas. 

 Características da Era Vargas: Política, Economia 

e sociedade. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profª. Nicole 

 Identificar a relação entre sintagmas e entre 

orações (conjunções e pronomes). 

 Reconhecer o número de orações no período 

composto; 

 Identificar a função das orações subordinadas; 

 Classificar as orações subordinadas substantivas, 

observando estrutura, texto e contexto. 

 

MATEMÁTICA – Profª. Gabriella 

 Saber analisar um plano cartesiano e seus 

elementos; 

 Distância entre pontos no plano cartesiano; 

 Ponto Médio de um segmento do plano cartesiano; 

 Aplicação do teorema de Pitágoras; 

 Exercícios envolvendo relações métricas em um 

triângulo retângulo; 

 Estudo da circunferência e seus elementos. 

 Matemática financeira (Porcentagem) 

 

REDAÇÃO – Profº. Breno 

 Interpretação de texto 

 Texto argumentativo 

 

GEOGRAFIA – Profª. Amanda 

 Relevo 

 Hidrografia 

 Clima 

 Vegetação 

 

Espanhol – Profº. Márcio 

 Vocabulário relacionado a economia e desperdício. 

 Verbos de irregularidade própria no presente do 

indicativo. 

 Locução verbal de futuro (ir + a + verbo no infinitivo) 

 Números ordinais. 

 Forma impessoal do verbo HACER. 

 

Física – Profº. Júlio 

 Reflexão e Espelhos (Capítulo 9),  

 Refração (Capítulo 10),  

 Lentes (Capítulo 11) e  

 Eletrostática (Capítulo 12). 
 

INGLÊS – Profª. Juliana 

 Reconhecimento e nomeação de cômodos e 

mobília da casa; 

 Uso adequado de preposições de lugar para 

descrever a posição de objetos; 

 Juízo de valor através do uso de adjetivos; 

 Noção de “collocations” (combinação de palavras); 

 Uso adequado dos tempos verbais presente e 

passado em língua inglesa; 

 Noção de verbos irregulares e uso adequado dos 

mesmos dentro de uma oração; 

 Emprego de advérbios de modo; 

 Uso de verbos modais para expressar opinião, dar 

conselhos, informação e falar sobre obrigações; 

 Reconhecimento de lugares comuns a todas as 

cidades; 

 Interpretação textual. 
 

QUÍMICA – Profª. Aline 

 Perceber as principais características de uma 

reação de combustão 

 Diferenciar combustível de comburente 

 Diferenciar fontes renováveis e não renováveis de 

energia 

 Conhecer os biocombustíveis (etanol e biodiesel) 

mais importantes na matriz energética do Brasil 

 Relacionar os produtos obtidos na combustão com 

a composição dos reagentes 

 Conhecer os três fatores do triângulo do fogo e 

relacioná-los com procedimentos para evitar e 

combater incêndios 

 Conhecer as raízes históricas da química 

 Compreender a importância da determinação da 

massa das substâncias participantes de uma 

reação química 

 Entender a conservação da massa em uma reação 

química realizada em um sistema fechado 

 Entender que existe uma proporção constante entre 

os elementos químicos que formam uma 

substância 

 Estabelecer relações de massa entre reagentes e 

produtos 

 Aplicar as leis ponderais em reações químicas 

 


