
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
SETOR DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

ROTEIRO DE ESTUDOS -   2º ANO -  ANO LETIVO 2018 – PFV

1.HISTÓRIA – 2º ANO
2º ano 
Unidade 1 – capítulo 5
Unidade 3 – capítulos 9, 11, 12, 13

2.MATEMÁTICA – 2º ANO

2° ano Regular
ü Exponenciais e Logaritmos: Elaboração de gráficos, determinação de domínios e imagens, aplicação

de propriedades operatórias na simplificação de expressões; Resolução de equações, inequações e
problemas que envolvam os conceitos de exponencial ou de logaritmo. 

ü Resolução  de  problemas que envolvam a  aplicação do Princípio Fundamental  da  Contagem e  o
reconhecimento de Arranjos, Permutações e Combinações.  Aplicação da definição de probabilidade
na resolução de problemas.

ü Geometria Espacial: Cálculo de áreas e volumes de Prismas, Pirâmides, Cilindros, Cones e da
Esfera e suas partes

2° ano Integrado
• Uso das medidas de tendência central e de dispersão para a análise e resolução de 

problemas.
• Funções do 1º e 2º graus: Elaboração de gráficos, determinação de domínios, imagens, 

zeros, intervalos de crescimento e decrescimento, sinal, máximos e mínimos; resolução de 
inequações e problemas.  

• Exponenciais e Logaritmos: Elaboração de gráficos, determinação de domínios e imagens, 
aplicação de propriedades operatórias na simplificação de expressões; Resolução de 
equações, inequações e problemas que envolvam os conceitos de exponencial ou de 
logaritmo. 

• Resolução de problemas que envolvam o termo geral ou a soma dos termos de uma PA. 

3. PORTUGUÊS – 2º ANO
Língua:
• Orações subordinadas substantivas
• Orações subordinadas adjetivas 
• Orações subordinadas adverbiais 
• Orações coordenadas   
Literatura:
• Romantismo 
• Realismo / Naturalismo
• Parnasianismo
• Simbolismo

4. BIOLOGIA – 2º ANO

PONTOS NODAIS PARA A PFV DE BIOLOGIA – ANO LETIVO: 2018



2ª SÉRIE – EM
1 – Classificação dos seres vivos

1.1 – Regras de nomenclatura
1.2 – Cladogramas

2 – Vírus
2.1 – Características gerais

3 – Reino Monera
3.1 – Características gerais
3.2 – Classificação das bactérias

4 – Reino Protoctista
4.1 – Características gerais
4.2 – Classificação dos protoctistas: algas e protozoários

5 – Reino Plantae
5.1 – Características gerais
5.2 – Classificação dos vegetais
5.3 – Briófitas e Pteridófitas
5.4 – Gimnospermas e Angiospermas
5.5 – Fitormônios
5.6 – Fluxo de seiva

6 – Reino Animalia
6.1 – Classificação dos animais
6.2 – Nutrição e digestão
6.3 – Respiração
6.4 – Circulação
6.5 – Excreção
6.6 – Reprodução

6.7 – Controle hormonal

2ª SÉRIE / E.M.: IN 204 & IN 207

1) CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS:
a. Classificação dos Seres Vivos: Reinos e Domínios.
b. Níveis Hierárquicos da Classificação Biológica.
c. Regras Internacionais de Nomenclatura Biológica.
d. Cladística: Árvores Filogenéticas e Cladogramas.

2) VÍRUS:
a. Características Gerais.
b. Estrutura da Partícula Viral.
c. Reprodução: Ciclos Lisogênico e Lítico.
d. Identificação das Principais Infecções Virais (Viroses).

3) PRÍONS E DOENÇAS PRIÔNICAS.
4) REINO (DOMÍNIO) Archaea: Características Gerais.
5) REINO Monera:

a. Características Gerais de Bactérias e Cianobactérias.
b. Estrutura da Célula Bacteriana.



c. Classificação das Bactérias.
d. Reprodução Bacteriana e Formas de Obtenção de Variabilidade Genética.
e. Identificação das Principais Infecções Bacterianas / Ação de Antibióticos.

6) REINO Protoctista:
a. Características Gerais.
b. Classificação: Algas e Protozoários.

1) REINO Fungi:
a. Características Gerais.
b. Classificação: Ascomicetos e Basidiomicetos.

8) REINO Plantae:
a. Caracterização do Reino Plantae: Ciclos Vitais / Metagênese.
b. Classificação: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas:

Ø Características Gerais.
Ø Estratégias Reprodutivas.
Ø Adaptações Morfofisiológicas para Ocupação do Ambiente Terrestre e Dispersão pelos

Continentes.
c. Fisiologia Vegetal:

Ø Absorção Radicular.
Ø Transpiração (Cuticular e Estomática); Gutação.
Ø Fluxo de Seivas: Bruta / Xilema e Elaborada / Floema.
Ø Fitormônios e seus Efeitos: Auxinas, Giberelinas, Citocininas, Ácido Abscísico e Etileno.

9) REINO Animalia:
a. Classificação dos Animais: Filos Principais e suas Características Gerais (Poríferos, Cnidários,

Platelmintos,  Nematódeos,  Anelídeos,  Moluscos,  Artrópodos,  Equinodermos  e  Cordados
[Protocordados e Vertebrados]).

b. Fisiologia Animal Comparada e Humana:
Ø Nutrição e Digestão.
Ø Respiração.
Ø Circulação.
Ø Excreção.
Ø Regulação Nervosa: Anatomofisiologia.
Ø Regulação Hormonal: Principais Hormônios e seus Efeitos no Organismo.

                                                                    5.DESENHO – 2º ANO
2º ano - IN 207 e 1203  - o mesmo conteúdo da PV de 3ª certificação.
2º ANO 
- Estudo do pronto;
- Estudo da reta;
- Estudo do Plano;

6. INGLÊS – 2º ANO
UNIDADES DO LIVRO: 1 a 6

TEMAS: Ativismo juvenil; movimentos sociais; cinema: mobilidade urbana: esportes e atividade física: meio-
ambiente e sustentabilidade
GRAMÁTICA & VOCABULÁRIO: 

● Vocabulary related to social movements and activism
● Vocabulary related to urban mobility and safe driving
● Present Perfect 
● Simple Past
● Future Will / Going to



● Conditionals: type 1 and 2
● Discourse markers

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 – 2º ANO
- Compreensão leitora
- Conteúdos linguístico-gramaticais:
ü Pronomes possessivos
ü Perífrase verbal “IR+A+infinitivo”
ü Conjunções de causa, consequência, alternância e adição
ü Futuro do indicativo
ü Pretérito Indefinido, Pretérito Perfeito e Pretérito Imperfeito do Indicativo
ü Marcadores temporais

8. FRANCÊS - 2º ANO
Module 5
Expressar dúvida, incerteza, desejo, necessidade 
- O subjonctif présent
- Emprego e distinção do subjuntivo e do indicativo
Expressar projetos e possibilidade no futuro   
- O Futur Simple e o Conditionnel Présent
Module 6
- os pronomes possessivos
- o plus-que-parfait
- a voz passiva

Material: Adosphère 4 (livro texto)

9. GEOGRAFIA – 2º ANO
 Conteúdo da PFV de Geografia (in 207):

Globalização: agentes, características, impactos;
Blocos econômicos;
Geopolítica das grandes potências;
África;
Oriente Médio

CONTEÚDO PARA A PFV DE GEOGRAFIA_2a SÉRIE (PROF. MÁRCIO F. N. CORRÊA)
Matéria da 1a Certificação
Unidade I - Dimensões do Processo de Globalização
1. Territórios e fronteiras no contexto da globalização.
2. Globalização: transformações técnicas, econômicas, políticas, sociais e
culturais.
3. Os agentes da globalização.
4. Globalização e exclusão socioespacial. • Crescimento econômico e
desenvolvimento humano: contradições do capitalismo
5. Resistências à globalização.
Unidade II - Transformações na Divisão Internacional do
Trabalho, Mudanças Técnicas e Produtivas e a Reestruturação
Espacial



1. Do meio natural ao meio técnico.
2. Meio técnico: 1a Revolução Industrial e o Estado Liberal.
3. Meio técnico-científico: 2a Revolução Industrial, o fordismo e o Estado
intervencionista.
4. Meio técnico-científico-informacional: 3a Revolução Industrial, a produção
flexível, o neoliberalismo e as mudanças no papel do Estado.
Matéria da 2a Certificação
Unidade III – As Regionalizações do Mundo em Tempos de
Globalização
1. As diferentes formas de regionalização do mundo.
2. Os países centrais, semiperiféricos e periféricos.
3. Reconfiguração dos blocos políticos e econômicos regionais.
4. Geopolítica das potências atuais.
Matéria da 3a Certificação
Unidade IV – Grandes Questões Geopolíticas
1. Geopolítica das potências atuais.
. 1.1 NotasobreaGeopolíticadosEstadosUnidos
. 1.2 NotasobreaGeopolíticadaChina
. 1.3 Nota sobre a A Guerra Comercial e a onda “antiglobalização” (a
Era Trump)
. 1.4 NotasobreasquestõesgeopolíticasnoOrienteMédio(nesseitem,ap
arecemcomotemas transversais os itens 2, 3 e 4 abaixo, com
ênfase no Conflito árabe-israelense e no Conflito na Síria)
2. Conflitos étnicos e religiosos
3. Migrações internacionais e a questão dos refugiados
4. Geopolítica dos recursos naturais (geopolítica da água; geopolítica do
petróleo; outros minérios)
5. As redes ilegais (tráfico de drogas ilícitas; tráfico de armas; tráfico de órgãos
humanos; tráfico de mulheres; tráfico de crianças)
COMO SERÁ A CONFIGURAÇÃO DA PROVA?
Questões Objetivas do Tipo Múltipla-Escolha (Valor Total: 5,0 pontos):
1a Questão – Conteúdo de 1a Certificação
2a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
3a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
4a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
5a Questão – Conteúdo de 1a Certificação
6a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
7a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
8a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
9a Questão – Conteúdo de 1a Certificação
10a Questão – Conteúdo de 1a Certificação
Questões Discursivas (Valor 5,0 pontos):
11a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
12a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
13a Questão – Conteúdo de 3a Certificação
14a Questão – Conteúdo de 2a Certificação
15a Questão – Conteúdo de 3a Certificação



10. FÍSICA– 2º ANO
2a série- Impulso, Quantidade de Movimento, Conservação da quantidade de movimento, Colisão inelástica, 
MCU, Dinâmica do Movimento Circular e Energia.

11. QUÍMICA – 2º ANO
QUÍMICA ORGÂNICA

-  Compreender a radioatividade como um fenômeno natural  e sua importância no desenvolvimento de
novas técnicas e como matriz energética.
 -  Identificar as principais emissões  radioativas,  diferenciando os  processos de  fusão e fissão nuclear.  -
Interpretar e compreender através de gráficos e/ou tabelas a cinética de desintegração radioativa.
 - Problematizar o uso da radioatividade em diferentes temas atuais como: lixo atômico, armas químicas,
enriquecimento de urânio, etc. - Compreender que a Química Orgânica moderna é fruto de uma sequência
de importantes eventos históricos.
 - Identificar o Carbono como principal  elemento da química orgânica, bem como a necessidade de uma
reorganização da estrutura eletrônica desse átomo de modo a satisfazer sua tetravalência.
 - Reconhecer os principais tipo de hibridação e suas consequências na geometria e nos tipos de ligação
estabelecidas pelo carbono (sigma e pi).
 - Compreender as estruturas em cadeia formadas pelo átomo de carbono, bem como a classificação deste
elemento no composto (primário, secundário, terciário, quaternário e quiral) e as diferentes representações
das cadeias (molecular, estrutural, condensada e bastão). 
 -  Reconhecer  as  principais  classificações  das  cadeias  carbônicas  (isto  é:  aberta/fechada,
saturada/insaturada, etc.).
- Reconhecer Petróleo como principal fonte de Hidrocarbonetos, como matéria-prima fundamental para a
indústria química, bem como suas principais frações obtidas por destilação fracionada e nos processos de
Reforma. 
-  Nomear,  formular,  classificar  os principais hidrocarbonetos  de cadeia  normal,  ramificada e  aromáticos
identificando suas propriedades, bem como suas aplicabilidades sempre que possível valorizando moléculas
mais simples e radicais até 3 carbonos, além de fenil e benzil. 
 -  Reconhecer  e nomear  os  compostos  das  principais  funções  orgânicas  oxigenadas:  álcool,  fenol  éter,
aldeído, cetona, ácido carboxílico,  éster e sal  orgânico, valorizando sempre que possível  moléculas mais
simples.
 -  Identificar  as  propriedades  físico-químicas  destas  moléculas,  além  da  aplicação  de  algumas  dessas
substâncias no uso cotidiano, tais como: acetona, éter etílico, etanol, metanol, formol, ácido acetilsalicílico,
etc. 
-  Reconhecer  a  importância  dessas  moléculas  em  diversos  ramos  da  indústria:  química,  alimentícia,
farmacêutica, etc.   
- Reconhecer e nomear os compostos das principais funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas: aminas,
amidas e haletos, sempre que possível usando as moléculas mais simples.  
- Identificar as propriedades físico-químicas destas moléculas, além do uso de algumas dessas substâncias no
uso cotidiano. 
- Reconhecer as funções orgânicas em moléculas de funções mistas como: açúcares, biomoléculas, agentes
químicos, fármacos, etc.

FÍSICO-QUÍMICA

- Relacionar a massa atômica e a massa molecular com o conceito de mol e a constante de Avogadro. 



- Calcular a massa molar de substâncias orgânicas e inorgânicas, mostrando a diferença entre massa molar e
massa molecular. 
- Reconhecer que a quantidade de matéria nos gases pode ser estimada pela aplicação da lei dos gases
ideais.
- Fazer o balanceamento de equações simples. 
-  Compreender  cálculo  estequiométrico  como  aplicação  da  proporcionalidade  (Lei  de  Proust),  da
conservação de matéria (Lei de Lavoisier) e da lei volumétrica (Gay-Lussac) nas reações.
 - Aplicar cálculo estequiométrico a importantes processos industriais e do dia-dia. 
-  Calcular e interpretar processos que envolvam substâncias impuras,  excesso de reagentes,  rendimento
inferior a 100% e reações em série.
- Conceituar e identificar a presença de suspensões, colóides e soluções no cotidiano.
 - Classificar, interpretar e realizar cálculos simples a partir de curvas de solubilidade. 
-  Calcular e interpretar as principais formas de expressão da concentração:  concentração comum (g.L-1),
quantidade de matéria (mol.L-1), percentagem em massa e em volume, ppm e ppb. 
-  Relacionar  informações apresentadas por meio de  gráficos,  tabelas e relações  matemáticas para
realizar cálculos de diluição e mistura de soluções. 

12. FILOSOFIA– 2º ANO
2ª Série – Filosofia – PFV
1ª certificação: corpos normativos,  institucionalização dos corpos, dignidade e autonomia,  escrevivência,
privilégio e igualdade de direitos.
2ª certificação:(referências com base nos textos da apostila da certificação)
Texto 1: autogestão; horizontalidade; liberdade social.
Texto 2: natureza como sujeito de direito; exploração da terra e produtividade; proteção florestal e povos da
floresta; palavra (como base da política, da lei e do governo).
Texto 3: agroecologia; território; bem viver; economia solidária; justiça social e antipatriarcado.
Texto 4: sustentabilidade; cuidado; biocapacidade; terra; biogestão; democracia aberta.
Texto 5: nação pluricultural; saberes ancestrais; coletar; reconhecimento (legitimação política por parte do
Estado ou de grupos hegemônicos).
3ª  certificação:  mundo  colonial;  violência;  desumanização;  dignidade;  comunicação  não  violenta;  uso
protetor e uso punitivo da força; julgamentos moralizadores; responsabilidade.

13. SOCIOLOGIA– 2º ANO
• Desnaturalizar as hierarquias construídas entre as culturas.
• Analisar relações de poder e imposição cultural nos processos coloniais.

• Desconstruir a noção biológica de raças humanas e compreendê-las como uma construção sócio-
histórica.

• Avaliar criticamente a ideia de “democracia racial” brasileira.
• Reconhecer a desigualdade racial como elemento estrutural da sociedade brasileira.
• Diferenciar sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero, problematizando e 

especificando o que há de socialmente construído no conjunto das relações de gênero.
• Desnaturalizar os papeis sociais relacionados ao homem e à mulher.
• Identificar o patriarcado como estrutura social e matriz de desigualdades de gênero.
• Compreender os seguintes conceitos ou noções:

o Gênero, sexo e sexualidade
o Patriarcado e dominação masculina
o Heteronormatividade e Cisnormatividade
o Interseccionalidades
o Raça, racismo e etnicidade
o  Cultura
o Diversidade cultural
o  Etnocentrismo
o Relativismo Cultural



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

14. LPII
LPII * Conceitos de Orientação a Objetos * Acesso a Banco de Dados MySQL com C# * String de conexão * 

Consultas e Manipulação de dados. * DataReader 

15. BD
BD * Álgebra Relacional (Projeção, Seleção, Renomear, Produto Cartesiano, Junção (Interna, Externa, 

Natural), União, Interseção, Diferença, Divisão, Funções de Agregação) * SQL – JOIN: operações com 
mais de uma tabela, utilizando demais operadores SQL-DML EXISTS, NOT EXISTS IN, NOT IN 


