
 
 

 
 

 

CONTEÚDOS – 3ª CERTIFICAÇÃO 
 

1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
 

ARTES 
VISUAIS 

I - A produção de arte na contemporaneidade (1960 ao presente). Experimentação e contestação 

da noção de arte clássica: vídeo, performance, imagem-palavra e o uso do espaço público. 

II - A influência do dadaísmo e da arte conceitual sobre a arte contemporânea. 

 

PFV 

 

I - A produção de arte na contemporaneidade (1960 ao presente). Experimentação e contestação 

da noção de arte clássica: vídeo, performance, imagem-palavra e o uso do espaço público. 

II - Pop Art (visualidade e principais características) 

III - A influência do dadaísmo, da pop art e da arte conceitual sobre a arte contemporânea. 

IV - Diferenças entre as categorias da arte tradicional, moderna e contemporânea. 

BIOLOGIA 

1ª SÉRIE REGULAR: 
I - Citologia: 
a) Transporte celular. 
b) Diferenciação: células bacterianas, animais e vegetais. 
c) Secreção celular. 
d) Digestão intracelular. 
 
II - Metabolismo Energético: 
a) Respiração aeróbia,  
b) Fermentação,  
c) Fotossíntese 
 
III - Síntese proteica: transcrição e tradução. 
 

1ª SÉRIE INTEGRADA: 
I - Ácidos Nucléicos.  

II - Membrana plasmática: 

a) Composição química, estrutura e modelo do Mosaico Fluido. 

III - Transporte Transmembrana. 

IV - Organelas Celulares. 

V- Metabolismo celular:  

a) Respiração celular, 

b) Fermentação, 

c) Fotossíntese 

VI - Síntese proteica (transcrição e tradução) 

 

PFV 

1ª SÉRIE REGULAR: 
 

I - Características dos seres vivos. 

II - Composição Química dos Organismos. 

a) Carboidratos, Lipídios, Proteínas e Enzimas, Ácidos Nucléicos. 
III - Citologia: 

a) Transporte celular. 

b) Diferenciação: células bacterianas, animais e vegetais. 

c) Secreção celular 

d) Digestão intracelular. 

IV Metabolismo Energético: 

a) Respiração aeróbia,  

b) Fermentação,  

c) Fotossíntese. 

 



1ª SÉRIE INTEGRADA: 
 

 I - Características Gerais dos Seres Vivos. 

II - Composição Química dos Organismos: 

a) Água, Carboidratos, Lipídios, Proteínas e Enzimas, Ácidos Nucléicos. 

III - Citologia: 

a) Membrana Plasmática 

b) Transporte celular. 

c) Diferenciação: células bacterianas, animais e vegetais. 

IV - Metabolismo Energético: 

a) Respiração aeróbia,  

b) Fermentação,  

c) Fotossíntese. 

V - Síntese proteica (transcrição e tradução). 

DESENHO 

I – Gometria Descritiva: 

1. Estudo do ponto; 

2. Estudo das retas: 

2.1. Retas particulares 

2.2. Traços de reta 

2.3. Trajetória da reta. 

PFV 

1. Perspectiva Isométrica; 

2. Gometria Descritiva: 

   2.1. Projeção de Ponto; 

   2.2. Épura; 

   2.3. Estudo da reta: 

         2.3.1. Pertinência de ponto à reta 

         2.3.2. Traços da reta 

         2.3.3. Trajetória 

         2.3.4. Retas particulares 

ED. MUSICAL 

  

I - Parâmetros do som  

- Altura 

- Intensidade 

- Duração  

- Timbre 

II – Textura: características e formas de registro 

- Monofônica  

- Homofônica  

- Polifônica 

III - Formas musicais: características de cada seção das formas musicais e formas de registro 

- Binária  

- Ternária 

- Rondó 

IV - Música do século XX  

a) Atonalismo  

b) Serialismo  

c) Música experimental ou música de vanguarda  

a. Música eletroacústica  

- Música concreta  

- Música eletrônica  

b. Música aleatória  

OBS: Sobre cada um dos movimentos acima: características musicais específicas; época em 

que surgiu; características histórico-sociais; compositores; instrumentos utilizados. 

 

PFV 

O mesmo conteúdo da 3ª certificação. 
 

 
 



ED. FÍSICA 

 
 
- Neurotransmissores, anabolizantes esteróides e exercícios físicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPANHOL 

 
MATERIAL DIDÁTICO: Sentidos. Volume 1.  São Paulo: Richmond, 2016. Além do uso do livro 
Sentidos, atentar para a realização de atividades que objetivem o desenvolvimento de estratégias 
de leitura e da gramática reflexiva com vistas a ampliar a capacidade argumentativa dos 
educandos. 

 
3ª certificação - Unidade: 4 

 

Competência Intercultural 

- Reconhecer e questionar fatos relativos ao “descobrimento” e à conquista da América 

 

Gêneros Discursivos 

- Artigo enciclopédico (impresso e virtual); 
- Documentário; 
- Charge; 
- Crônica escrita e oral; 
- Resumo; 
- Verbete de dicionário; 
- Cartaz. 
 
Elementos linguístico-gramaticais 

- Formação do plural; 

- Acentuação gráfica; 

- Contraste Pretérito Indefinido X Pretérito Imperfeito do Indicativo; 
- Presente do Indicativo (presente histórico); 
- Marcadores temporais. 

Léxico: “Descobrimento” da América. 

PFV 

 
O mesmo conteúdo da 3ª certificação. 

FILOSOFIA 

 
I - Mito e Filosofia 
II - Heráclito e Parmênides 
III - Sofistas e Sócrates 
IV - Platão 
 

PFV 

 
O mesmo conteúdo da 3ª certificação. 

FÍSICA 

I - Calor e temperatura, 
II - Calor especifico e capacidade térmica 
III - Propagação do calor 
IV - Trocas de calor e calor latente 
V- Equação fundamental da calorimetria 
VI - Movimento ondulatório e fenômenos 
VII - Equação fundamental da ondulatória 
VIII - Princípios da óptica geométrica 
IX - Espelho plano, construção de imagens 
X- Espelhos esféricos, equações e construção de imagens 
XI - Refração da luz e lentes esféricas 
 

PFV 

 
O mesmo conteúdo da 3ª certificação 

 



FRANCÊS 

 
I - Les expressions de cause et conséquence ; 
II - Les doubles pronoms ; 
III - L’interrogation indirecte ; 
IV - L’accord du participe passé. 

PFV 

 
O mesmo conteúdo da 3ª certificação. 

GEOGRAFIA 

 

Unidade II - A Natureza, a Sociedade e as Questões Ambientais 

  

I - Os elementos da natureza em interação: relevo, clima, hidrologia, solos e vegetação na 
construção das paisagens; 
 
II - Estrutura geológica, formação do relevo, aproveitamento econômico e impactos ambientais. 
    a) A crosta terrestre, as atividades mineradoras e suas cadeias produtivas; 
 
III - Hidrografia e geopolítica da água em diferentes escalas 
    a) Bacias hidrográficas e sua gestão 
    b) A água como bem comum e mercadoria 
 
IV - Dinâmicas climáticas, fenômenos e impactos na atmosfera 
    a) A dinâmica do tempo e do clima 
    b) Poluição atmosférica e mudanças climáticas 
 
V - Dimensões da questão ambiental 
    a) A questão do desenvolvimento sustentável 
    b) Visão socioambientalistas 
 
Unidade III – População e Meio Ambiente 
 
I - Crescimento demográfico e impactos ambientais 
II - Mudanças na estrutura populacional e suas consequências 
III - Mobilidade espacial da população, aspectos sociais, políticos e ambientais 
 

PFV 

 
O mesmo conteúdo da 3ª certificação. 

HISTÓRIA 

 
I - África: escravidão e tráfico de escravos 
II - América: conquista espanhola e portuguesa 
III - Brasil Colônia: nativos; relações entre colonizadores, colonos e colonizados; período pré-
colonial; estruturação do sistema colonial; economia canavieira. 

 

PFV 

 
O mesmo conteúdo da 3ª certificação. 

 

INGLÊS 

 
Unidades 5 e 6 

 
I - gramática- Present Continuous, multi-word verbs; 
II - vocabulário- sufrágio feminino, igualdade de gênero, relacionamentos; 
III - gêneros textuais: relatos, entrevistas, artigo, infográfico, tirinha, anúncio. 
 

PFV 
 
I - gramática- Present simple, question words, object pronouns, Present Continuous, multi-word 
verbs; pronomes possessivos, imperativo, substantivos contáveis e não-contáveis; 
 
II - vocabulário- traços da personalidade, amor e relacionamentos, sufrágio feminino, igualdade 
de gênero, estereótipos, nutrição; 
 
III - gêneros textuais: gráfico, artigo, meme, tirinha, relatos, entrevistas, infográfico, anúncio. 
 



MATEMÁTICA 

 
1ª SÉRIE REGULAR 

 
I - Conjuntos Numéricos (incluindo intervalos e operações).  
II - Estudo geral das funções.  
III - Função Afim.  
IV - Função Quadrática.  
V - Trigonometria no triângulo.  
VI - Arcos e ângulos.  
VII - Trigonometria no círculo.  
VIII - Redução ao 1º Quadrante.  
IX - Relações Fundamentais.  
X - Funções Trigonométricas.  
XI - Equações trigonométricas 
 
 

1ª SÉRIE INTEGRADA 
 
I - Lógica. Conjuntos Numéricos (incluindo intervalos e operações).  
II - Estudo geral das funções.  
III - Função Afim.  
IV - Trigonometria no triângulo.  
V - Arcos e ângulos.  
VI - Trigonometria no círculo.  
VII - Redução ao 1º Quadrante.  
VIII - Relações Fundamentais.  
IX - Funções Trigonométricas.  
X - Equações trigonométricas 
 

PFV 
 

O mesmo conteúdo da 3ª certificação. 

PORTUGUÊS 

 
 I - Estrutura e formação de palavras; 
 II - Quinhentismo: Literatura informativa; 
 III - Barroco: obra de Gregório de Matos; 
 IV - Texto dissertativo-argumentativo. 

PFV 
 

O mesmo conteúdo da 3ª certificação 

QUÍMICA 

 
1ª SÉRIE REGULAR E INTEGRADO 

 
- Distribuição eletrônica; Tabela periódica: propriedades periódicas; Ligações químicas: iônica e 
covalente; Polaridade e Solubilidade das moléculas; Forças Intermoleculares; Temperatura de 
ebulição; Número de oxidação (NOX); Funções Inorgânicas. 
 

   PFV 
 

O mesmo conteúdo da 3ª certificação 

SOCIOLOGIA 

 
I - Ideologia como visão de mundo 
II - Ideologia para Marx 
III - Indústria Cultural 
IV - Cultura Popular 
 

PFV 
 
O mesmo conteúdo da 3ª certificação 

 


