3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO
OBJETOS DO CONHECIMENTO | RECUPERAÇÃO SEMESTRAL
QUÍMICA
Volume 9:
Cadeias carbônicas
Hidrocarbonetos
Características do carbono (primário, secundário, terciário e quaternário. Hibridização)
Volume 10:
Reconhecimento de funções: álcool, aldeído, cetona, fenol, éter, enol, ácido carboxílico e éster.
Propriedades como temperatura de fusão, ebulição e solubilidade.

GEOGRAFIA
Objetos do conhecimento revisados:
- Matriz energética brasileira e mundial (principais tipos e características, fontes de energia
renováveis e não renováveis, vantagens e desvantagens, riscos ambientais).

FILOSOFIA
- Crítica a metafísica (Nietzsche) vol 09
- Positivismo (Comte) vol 10
- Lei dos 3 estados (Comte) vol 10
- Idealismo (Hegel) vol 10
* Em Hegel, atentar para os conceitos: Dialética, Tese, Antítese, Síntese
* Em Nietzsche, atentar para a crítica que o autor faz sobre a devoção a um mundo metafísico
* Em Comte, atentar para os conceitos: Estado teológico, estado metafísico, estado positivo.

LITERATURA
Pré-modernismo;
Vanguardas Europeias;
Semana de Arte Moderna;
Primeira Geração Modernista.

SOCIOLOGIA
- Poder, Dominação e Política – Capítulo 17
- Democracia e cidadania – Capítulo 18

HISTÓRIA
- Era Vargas – Capítulo 38
- Imperialismo – capítulo 32
- Primeira Guerra – Capítulo 35
- Revolução Russa – Capítulo 36

BIOLOGIA
Reino Funghi- Características gerais
Reino Planta e ou Metaphyta – Grupos de vegetais (Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e
Angiospermas)

REDAÇÃO
A prova de redação consiste na escrita de uma reportagem com os seguintes tópicos:
• Título ou manchete: é o nome do texto. Deve ser formulada de forma a chamar a atenção e
despertar o interesse dos receptores. (2.0)
• Lide: o primeiro parágrafo do texto no qual são apresentadas as principais informações da
matéria: O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? (4.0)
• Corpo do texto: é o desenvolvimento da reportagem. É o elemento do texto que vai reunir
todas as informações adquiridas pelo repórter, como pesquisas, entrevistas etc. Ao final do
corpo do texto, o jornalista deverá ter respondido todas as perguntas relacionadas ao tema
abordado. (4.0)

