
LISTAS DE REVISÃO POR ANO E SÉRIE 
 
 

Ensino Fundamental 
 

 
Listas de Revisão para Alunos Matriculados no 6º ano em 2020 
 

Revisão - lista 1  

 

Resolução - lista 1  

 

Revisão – lista 2 – atualizado em 13 de julho 

 

Resolução – lista 2 – atualizado em 13 de julho 

 

Revisão – lista 3 – atualizado em 3 de agosto 

 

Resolução – lista 3 - atualizado em 3 de agosto 

 

Email da professora para dúvidas:  

nathaliatrocado@gmail.com 
 

Listas de Revisão para Alunos Matriculados no 7º ano em 2020 
 

Revisão – lista 1 

 

Resolução – lista 1  

 

Revisão – lista 2 – atualizado em 8 de julho 

 

Resolução – lista 2 – atualizado em 8 de julho 

 

Revisão – lista 3 - atualizado em 6 de agosto 

 

Email da professora para dúvidas: 

cardosotina1965@gmail.com 
 

 

Listas de Revisão para Alunos Matriculados no 8º ano em 2020 
 

Revisão – lista 1 

 

Resolução – lista 1  

 

Revisão – lista 2 – atualizado em 8 de julho 

https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/REVISÃO-6o.ano_.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-lista-6o.-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/REVISÃO-Lista-2-6o.ano_.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-Lista-2-6o.-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/REVISÃO-Lista-3-6o.-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-Lista-3-6o.-ano.pdfhttps:/www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-Lista-3-6o.-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-Lista-3-6o.-ano.pdf
mailto:nathaliatrocado@gmail.com
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Revisão-1-7º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Revisão-1-7º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-lista-1-7º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-lista-1-7º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Revisão-2-7o.-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-lista-2-7º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/08/Revisão-3-7o.-ano.pdf
mailto:cardosotina1965@gmail.com
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Revisão-1-8º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Revisão-1-8º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-lista-1-8º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Revisão-2-8º-ano.pdf


 

Resolução – lista 2 – atualizado em 8 de julho 

 

Revisão – lista 3 – atualizado em 6 de agosto 

 

Email das professoras para dúvidas:  

priscilabelota@cp2.g12.br 
cardosotina1965@gmail.com 

 

 
Listas de Revisão para Alunos Matriculados no 9º ano em 2020 
 

Revisão com gabarito – lista 1 

 

Email das professoras para dúvidas: 

marcela.amorim@uol.com.br  
nathaliatrocado@gmail.com; 
priscilabelota@cp2.g12.br 
 

 

 
 
Ensino Médio 
 
 
 
Listas de Revisão para Alunos Matriculados na 1ª série em 2020 
 

Revisão – lista 1 

 

Resolução – lista 1  

 
Email das professoras para dúvidas: 

marcela.amorim@uol.com.br  
nathaliatrocado@gmail.com; 
priscilabelota@cp2.g12.br 
 
 
Listas de Revisão para Alunos Matriculados na 2ª série em 2020 
 

Revisão – lista 1 

 

Resolução – lista 1  

 

Revisão – lista 2 

 

Resolução – lista 2  

 

https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-lista-2-8º-ano.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/08/Revisão-3-8º-ano.pdf
mailto:priscilabelota@cp2.g12.br
mailto:cardosotina1965@gmail.com
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Revisao-com-gabarito-9o-ano.pdf
mailto:marcela.amorim@uol.com.br
mailto:nathaliatrocado@gmail.com
mailto:priscilabelota@cp2.g12.br
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/REVISÃO-PARA-O-1a-série-EM.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/REVISÃO-PARA-O-1a-série-EM.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Resolução-lista-1a.-série.pdf
mailto:marcela.amorim@uol.com.br
mailto:nathaliatrocado@gmail.com
mailto:priscilabelota@cp2.g12.br
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Lista-de-revisão-MAT-I-2a.-série.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Lista-de-revisão-MAT-I-2a.-série.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Gabarito-Lista-de-revisão-MAT-I-2a.-série.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Lista-de-revisão-MAT-II-2a.série.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Lista-de-revisão-MAT-II-2a.série.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Gabarito-Lista-de-revisão-MAT-II-2a.-série_compressed.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Gabarito-Lista-de-revisão-MAT-II-2a.-série_compressed.pdf


Revisão com gabarito – lista 3  

 

 
Email das professoras para dúvidas: 

nathaliatrocado@gmail.com 
rachel.fonte@cp2.g12.br 
cserta@globo.com; 
 
 
Listas de Revisão para Alunos Matriculados na 3ª série em 2020 
 

Revisão – lista 1 

 

Resolução – lista 1  

 
Email das professoras para dúvidas: 

nathaliatrocado@gmail.com 
cserta@globo.com 
 

 

https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Lista-Revisão-com-Gabarito-2a.-série-Potências.pdf
mailto:nathaliatrocado@gmail.com
mailto:rachel.fonte@cp2.g12.br
mailto:cserta@globo.com
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Lista-de-revisão-3a.-série.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Lista-de-revisão-3a.-série.pdf
https://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/03/Gabarito-Lista-de-Revisão-3a.-série.pdf
mailto:nathaliatrocado@gmail.com
mailto:cserta@globo.com

