
              
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II

SETOR DE SUPERVISÃO E EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA- SESOP

ROTEIRO DE ESTUDOS -  1ª SÉRIE  REGULAR E INTEGRADO - ANO LETIVO 2018 –  PFV

1.HISTÓRIA – 1º ANO
1o ano médio - Regular
Europa: as reformas religiosas.
a expansão marítima européia.
a colonização da América.
Brasil: o período colonial.
livro : capítulos 11, 13, 16, 17

1º ano Integrado:
A Europa e as Reformas Religiosas.
Mercantilismo.
Expansão Marítima Europeia.

2.MATEMÁTICA – 1º ANO
1° ano Regular

• Trigonometria: Cálculo de Senos, Cossenos e Tangentes; Redução ao 1º quadrante; Aplicações das Leis do
Seno e do Cosseno em problemas; Aplicações das relações fundamentais e das expressões de adição de
arcos na simplificação de expressões e no cálculo de senos, cossenos e tangentes; Resolução de equações
trigonométricas simples; Problemas envolvendo funções trigonométricas. 

• Funções: Determinação de domínios, imagens, zeros, intervalos de crescimento e decrescimento, sinal,
máximos e mínimos. 

• Funções  Polinomiais  do  1º  e  2º  graus:  Elaboração  de  gráficos,  determinação  de  domínios,
imagens, zeros, intervalos de crescimento e decrescimento, sinal, máximos e mínimos; resolução
de problemas.  

1° ano Integrado
• Trigonometria: Cálculo de Senos, Cossenos e Tangentes; Redução ao 1º quadrante; Aplicações das Leis do

Seno e do Cosseno em problemas; Aplicações das relações fundamentais e das expressões de adição de
arcos na simplificação de expressões e no cálculo de senos, cossenos e tangentes; Resolução de equações
trigonométricas simples; Problemas envolvendo funções trigonométricas. 

• Funções: Determinação de domínios, imagens, zeros, intervalos de crescimento e decrescimento, sinal, 
máximos e mínimos. 

3.PORTUGUÊS – 1º ANO
Língua:
• Variação linguística
• Funções da linguagem
• Figuras de linguagem
• Estrutura e formação de palavras
• Uso dos tempos verbais
Literatura:
• Gêneros literários
• Trovadorismo
• Classicismo
• Quinhentismo
• Barroco
• Arcadismo



4.BIOLOGIA– 1º ANO
1ª SÉRIE / E.M.: REGULAR & IN 104

1) BIOMOLÉCULAS:
a. Glicídios, Lipídios, Proteínas e Ácidos Nucleicos.
b. Caracterização Química, Tipos e Funções.
c. Processos Importantes das Proteínas: Desnaturação e Ação Enzimática.

2) MEMBRANA CELULAR E TRANSPORTE:
a. Estrutura, Composição Química, Funções.
b. Transporte Passivo (Difusão e Osmose) e Transporte Ativo.
c. Exocitose e Endocitose.

3) SÍNTESE, SECREÇÃO E DIGESTÃO CELULAR:
a. Retículo Endoplasmático Granuloso (Rugoso), Complexo Golgiense e Vesículas de Transporte e

Secreção.
b. Retículo Endoplasmático Não Granuloso (Liso).
c. Formação dos Lisossomos e Digestão Intracelular.

4) FOTOSSÍNTESE:
a. Estrutura do Cloroplasto.
b. Função da Fotossíntese.
c. Etapas da Fotossíntese: Fotoquímica e Química.
d. Fatores Limitantes da Fotossíntese
e. Gráficos: Ponto de Compensação Fótico e Ponto de Saturação Luminosa.

5) RESPIRAÇÃO AERÓBIA:
a. Estrutura da Mitocôndria.
b. Função da Respiração.
c. Etapas da Respiração Aeróbia: Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória.

6) FERMENTAÇÕES:
a. Finalidade do Processo de Fermentação.
b. Comparação com o Processo de Respiração Aeróbia.
c. Tipos de Fermentação: Fermentação Alcoólica e Fermentação Láctica.

7) NÚCLEO: Funções e Importância.

8) DUPLICAÇÃO DO DNA E SÍNTESE PROTEICA:
a. Duplicação Semiconservativa do DNA: Pareamento das Bases Nitrogenadas.
b. Relação DNA – RNA – Proteína.
c. Transcrição: Pareamento das Bases e Tipos de RNA.
d. Tradução: Códon, Anticódon e Ribossomos.
e. Código Genético: Universal, Degenerado e Tabela.

9) CICLO CELULAR (INTERFASE, MITOSE E MEIOSE):
a. Visão Geral dos Eventos Característicos da Divisão.
b. Representação Gráfica do Ciclo.
c. Funções e Diferenças entre Mitose e Meiose.



1ª SÉRIE / E.M.: IN 106

1) ORIGEM DO UNIVERSO, DA TERRA E DA VIDA:
a. Teoria do Big-Bang.
b. Abiogênese x Biogênese: “Teoria” de Van Helmont / Experimentos de Redi, Needham e Pasteur

(derrubada da Abiogênese).
c. Panspermia Cósmica.
d. Teoria de Opárin /  Haldane: Atmosfera Primitiva e Evolução Gradual  dos Sistemas Químicos /

Coacervados.
e. Experimento de Miller / Urey.
f. Hipóteses Heterotrófica e Autotrófica.
g. Evolução do Metabolismo Energético.

2) BIOQUÍMICA CELULAR:
I. Compostos Inorgânicos: Água e Sais Minerais.
II. Compostos Orgânicos:

a. Glicídios.
b. Lipídios.
c. Proteínas e Enzimas:

Ø Aminoácidos, Estrutura e Funções.
Ø Ligações Peptídicas.
Ø Conformações Espaciais: Primária / Secundária / Terciária / Quaternária.
Ø Desnaturação (Ação da Temperatura e do pH).
Ø Regulação da Atividade Enzimática e Km de Uma Enzima.

d. Vitaminas (Hidrossolúveis e Lipossolúveis: Tipos / Funções).
e. Ácidos Nucleicos:

Ø DNA & RNA: Nucleotídeos, Estrutura, Funções e Diferenças.
Ø Relações Numéricas no DNA.

3) ESTRUTURA CELULAR E TIPOS CELULARES (PROCARIÓTICAS E EUCARIÓTICAS).

4) MEMBRANA PLASMÁTICA:
I. Estrutura, Composição Química, Especializações e Reforços Externos.
II. Transportes Através da Membrana Plasmática:

a. Passivos: Difusão Simples / Difusão Facilitada / Osmose.
b. Ativos.
c. Em Bloco: Endocitose (Fagocitose / Pinocitose) e Exocitose.

5) CITOPLASMA: Composição, Funções e Citoesqueleto.

6) ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS: Membranosas, Tubulares e Nucleoproteicas (Estrutura e Funções).

7) NÚCLEO: Componentes Estruturais.
8) HISTOLOGIA ANIMAL:

I. Tecidos Epiteliais: de Revestimento e Secretores (Glandulares).
II. Tecidos Conjuntivos:

a. Tecidos Conjuntivos Propriamente Ditos.
b. Adiposo.



c. Cartilaginosos.
d. Ósseo.
e. Sanguíneo e Coagulação Sanguínea.

III. Tecidos Musculares:
a. Variedades e Características: Liso, Estriado Esquelético e Estriado Cardíaco.
b. Fisiologia da Contração Muscular.

IV. Tecido Nervoso:
a. Estrutura e Características.
b. Fisiologia da Condução Nervosa.

5. FRANCÊS - 1º ANO
Module 1
Expressar a causa
- os marcadores de causa
Narrar no passado
- os marcadores temporais
- revisão do Passé Composé;  formação do  Imparfait ; distinção do emprego do Passé composé e do Imparfait

Module 2 
Falar das relações familiares e das relações interpessoais
- os pronomes  relativos qui, que, qu’, où, dont
Expressar a consequência
- os marcadores de consequência
Expressar sentimentos e sensações 
- revisão dos pronomes COD; emprego dos pronomes COI; emprego dos doubles pronoms compléments

Module 3
Expressar gostos e dar opinião
- os pronomes demonstrativos
Fazer perguntas
- os pronomes interrogativos
- a interrogativa indireta
Narrar no passado 
- a concordância do particípio passado

Material: Adosphère 4 (livro texto) 
6. INGLÊS – 1º ANO

UNIDADES DO LIVRO: 1 a 6

GRAMÁTICA & VOCABULÁRIO/TEMAS: 
l Simple Present & Present Continuous
l Object pronouns
l Possessive adjectives
l Countable & Uncountable Nouns
l Modal verbs: MUST, SHOULD, HAVE TO
l Multi-word verbs
l Expressions related to diversity

ESTRATÉGIAS DE LEITURA:
Reconhecimento dos gêneros textuais; previsão sobre o assunto do texto; identificação da fonte e do leitor-alvo;
skimming, scanning; inferência lexical; palavras transparentes e falsos cognatos; interpretação de elementos 
não-verbais; referências pronominais.

7.ESPANHOL– 1º ANO
- Compreensão leitora
- Conteúdos linguístico-gramaticais:
ü Formas e usos dos verbos no presente do indicativo – regulares, SER, TENER e ESTAR
ü Contraste Presente x Pretérito Indefinido



ü Presente irregular
ü Imperativo Afirmativo e Negativo – regulares e irregulares
ü Discurso formal / informal
ü Artigos e contrações
ü Contraste Pretérito Indefinido x Pretérito Imperfeito do Indicativo

8. GEOGRAFIA – 1º ANO
1) Conceitos fundamentais da geografia: espaço geográfico, lugar, região e território.
2) Cartografia: História dos mapas, tipos de mapas, interpretação de mapas.

3) Litosfera: Movimentos tectônicos, formação e tipos de rochas, forma de relevo e a extração mineral associada 
à colonização;

4) Hidrosfera: Mares e oceanos, correntes marítimas, ondas e marés.; Rios e lagos, elementos de um rio e o 
acidente de Mariana e a contaminação do Rio Doce.

5) Atmosfera: Camadas da atmosfera, formação e dinâmica dos ventos, massas de ar e tipos de chuvas.

9. FILOSOFIA– 1º ANO

1ª Série – Filosofia – PFV
1ª certificação:democracia, liberdade de pensamento e liberdade de ação, escrevivência, atitude filosófica.
2ª  certificação:mito;  filosofia;  logos;  cosmos;  tradição  (oral  e  escrita);  mundo  sensível  e  mundo  inteligível.
Referências no livro didático: páginas 17-19 (sobre mito e filosofia); 149-151 (Alegoria da Caverna, de Platão).
3ª certificação: lugar de fala, privilégio epistêmico, identidade social; dúvida metódica; cogito cartesiano; alma;
corpo; verdade. Referências no livro: págs.156-158; págs. 168-170.

10. QUÍMICA– 1º ANO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PFV - 1º ANO  -  ENSINO MÉDIO

- Compreender a Química como uma ciência construída pelo ser humano e sua importância para a tecnologia e a
sociedade. 
- Reconhecer o papel do uso da Química como atividade humana na criação/solução de problemas de ordem
social  e  ambiental,  sempre  que  possível  contextualizando  com  as  questões  nacionais,  isto  é,  Química  na
agricultura, no cotidiano, na Saúde e nos alimentos.
 - Compreender a Química como uma ciência baseada nos eixos teórico, representacional e fenomenológico.
 - Estabelecer a diferença entre transformação química e transformação física. 
- Reconhecer as diferenças entre substância simples, substância composta e mistura.
 - Identificar as características dos materiais nos diferentes estados físicos. 
- Compreender, representar e interpretar graficamente os processos de mudança de estado físico (Temperatura
vs. Tempo) da água e outras substâncias. 
 -Identificar  pressão e  temperatura  como fatores  importantes  durante  a  mudança  de  estado físico  de  uma
substância. 
- Identificar ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade como propriedades dos materiais.
 -  Compreender os principais processos utilizados para a separação de misturas, isto é: filtração, decantação,
destilação,  e  suas  aplicações  em  produção  de  bebidas  alcoólicas,  tratamento  de  água  e  outros  processos
relevantes. 
- Compreender a construção do modelo atômico como um processo histórico.  
- Compreender o conceito de átomo, a partir do modelo de Dalton; a existência do elétron para a concepção do
modelo atômico de Thomson; e a importância dos conceitos de núcleo e descontinuidade da matéria no modelo
de Rutherford. 
- Caracterizar os constituintes fundamentais do átomo (próton, elétron e nêutron).  
- Compreender as limitações do modelo de Rutherford e a importância das contribuições feitas por Niels Bohr. 
- Evidenciar que o estudo do átomo ainda é um processo em construção. Citar modelo quântico e a existência de
sub-partículas. 



- Caracterizar número atômico, número de massa e fenômenos de semelhança. 
- Enfatizar o conceito de isótopo e sua implicação em temas relevantes como enriquecimento de urânio, datação
por C-14, marcação com N-15, Acidente de Goiânia, entre outros.  
 - Definir a diferença entre número de massa e massa atômica. 
- Identificar a existência de íons e suas diversas aplicações. 
- Conhecer e aplicar a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus Pauling para átomos e íons.
- Compreender os critérios utilizados na organização da tabela periódica. 
-  Relacionar  a  posição dos  elementos  na  tabela  com o subnível  mais  energético  da  distribuição eletrônica,
classificando os elementos em representativos e de transição.
- Caracterizar metais e não metais, suas principais aplicações, evidenciando as particularidades dos gases nobres
e do hidrogênio. 
-  Conceituar  raio  atômico,  eletronegatividade  e  energia  de  ionização;  e  compreender  a  variação  dessas
propriedades ao longo de um período e/ou grupo da tabela periódica.
- Diferenciar os conceitos de raio atômico e raio iônico. 
-  Compreender  que  os  diferentes  tipos  de  ligação  estão  associados  às  propriedades  periódicas
eletronegatividade, raio atômico e energia de ionização.
- Relacionar a teoria do octeto aos modelos de ligações iônicas e covalentes.
- Representar as principais substâncias formadas pelas ligações iônicas, e relacionar as principais propriedades
físico-químicas (PF, PE, Solubilidade, etc.) desses compostos a esse tipo de ligação. 
- Representar as principais substâncias formadas pelas ligações covalentes.  
- Relacionar geometria espacial, polaridade das moléculas e forças intermoleculares em H2, O2, N2 , Cl2 , NH3 , H2O,
HCl, CH4.
 - Compreender as interações intermoleculares (isto é, íon-dipolo, ligação hidrogênio, interações dipolo-dipolo e
dipolo-induzido) e relacioná-las ao ponto de fusão, ponto de ebulição e a solubilidade. 
-  Comparar as propriedades físico-químicas observadas em compostos iônicos com as observadas compostos
covalentes. 
- Reconhecer a ligação metálica em ligas contendo Ferro, Cobre e Alumínio e suas principais propriedades.
- Compreender a aplicar o conceito de número de oxidação. 
- Conceituar ácidos e bases a partir de suas reações de ionização/dissociação (conceito de Arrhenius). 
- Nomear, formular, classificar e identificar as propriedades dos principais ácidos inorgânicos (H2SO4 , HCl, HF,
HNO3 , HClO, H3PO4 , H2CO3 , H2S, HCN) e suas aplicabilidades.
 -  Nomear,  formular,  classificar  e  identificar  as  propriedades  das  principais  bases  (bases  de  metal  alcalino,
alcalino-terroso, Al(OH)3 , NH4OH) e suas aplicabilidades. 
- Identificar acidez e basicidade a partir da escala pH e com o uso dos indicadores.  
- Equacionar as reações de neutralizações entre ácidos e bases.
-  Reconhecer, nomear e formular os principais sais  inorgânicos oriundos da neutralização dos ácidos e bases
supracitados e suas aplicações. 
-  Reconhecer, formular e nomear os principais óxidos ácidos, básicos, anfóteros (em especial  Al2O3 e Fe2O3),
neutros e peróxido de hidrogênio.
 -  Compreender  a  contribuição dos  óxidos  para  a  formação  do  solo,  da  chuva  ácida,  poluição atmosférica,
correção de pH em diferentes ambientes e como principal matéria-prima para a produção de Ferro e Alumínio.  
-  Identificar  os  principais  fenômenos  químicos  envolvendo  as  diferentes  funções  (síntese,  decomposição,
deslocamento e dupla-troca). 
-  Equacionar  a  formação de compostos a  partir  de  reações  de síntese,  hidratação de  óxidos,  decomposição
térmica de carbonatos e produção de H2 por deslocamento (conceito de reatividade metálica).

11. FÍSICA– 1º ANO
1a série- Refração da Luz, Lentes esféricas, Estudo dos gases, Calorimetria (Troca de calor e Mudança de estado 
físico).



12. SOCIOLOGIA– 1º ANO
Profª Renata – turma 2102

• Diferenciar senso comum, arte, filosofia e pensamento científico.
• Compreender o papel das ciências sociais para a compreensão dos fenômenos.
• Compreender as relações de trabalho e consumo no capitalismo, em especial no caso do capitalismo 

flexível contemporâneo.
• Compreender os diferentes significados do conceito de ideologia.
• Identificar as expressões da ideologia difundidas pelos meios de comunicação de massas.
• Reconhecer o caráter ideológico da indústria cultural. 
• Compreender os seguintes conceitos ou noções:

o Capitalismo
o Mais-valia, alienação
o Burocracia e desencantamento do mundo
o O conceito de ideologia
o O conceito de Indústria cultural
o Oligopólios da comunicação no Brasil

Material para estudo:
- Apostilas e materiais enviados para o e-mail da turma
- Anotações de aula
- Livro “Sociologia em Movimento”.

13.DESENHO – 1º ANO
1º ano - 1101; 1103; 1105;  2102; IN104; IN106
- Perspectivas
- Vistas Ortigráficas.
- Poliedros Regulares
- Poliedros Irregulares (Prisma e Pirâmide)
- Geometria Descritiva - conceitos básicos
- Planificação

14. ARTE
1) DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS QUE NORTEIAM A ARTE DE TRADIÇÃO, MODERNA E 
CONTEMPORÂNEA. (AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS) 2) ARTE CONTEMPORÂNEA Reconhecimento de Referências: - 
Duchamp e os ready-made, Pop Arte
3) Arte Conceitual
4) Arte Contemporânea no Brasil
5) Identificação e reflexão sobre experiências com as poéticas contemporâneas: - O artista como propositor; - Os 
papéis do público. 

15. MÚSICA
1) Parâmetros do Som:

• Altura
• Intensidade
• Duração
• Timbre

2) Notação não-convencional:
• Gráfica e por símbolos

3) Textura Musical:
• Monofônica
• Polifônica



• Homofônica-harmônica 
• Introdução, Interlúdio e Finalização

4) Forma Musical:
l Binária
l Ternária
l Rondó

5) Gêneros Musicais:
l Vocal e instrumental
l Sacra e profana
l Incidental e pura
l Erudita e Popular

16. LPI
LPI * Vetores e Matrizes * Subprogramação * Variável Global x Variável Local * Funções * Passagem de 
Parâmetro por função * Passagem de Parâmetro por referência 

17. ICC
l ICC *CSS * Regras da sintaxe (tag, calsse, ID) * Vantagens de desvantagens com relação ao HTML * Métodos de

vinculação do CSS ao HTML * Propriedades de fontes e background * Listas de Exercícios CSS * JavaScript * 
Comandosdocument.write. * Scripts com operadores aritméticos e lógicos * Funções * Métodos e 
ObjetosMatemáticos 


