
3ª série A – Ensino Médio 

 

Língua Portuguesa: elaborar um texto dissertativo relacionando a 

vida e a obra de Eça de Queiroz com “A Cidade e as Serras.” 

Estrutura - Seu texto deve ter 

 Título; 

 Mínimo de 4 parágrafos; 

 Mínimo de 20 linhas. 

Composição – Você deve abordar 

 O Movimento literário; 

 A fase vivida pelo autor; 

 A literária do autor (temática); 

 A visão de Eça sobre a pátria; 

 As personagens usadas como metáforas para construção da 

narrativa. 

    

Redação: estudar o módulo 2. 

Tema: Figuras de linguagem e estudo de ambiguidade 

Escolha uma música e apresente as figuras de linguagem e 

pensamento presentes na letra. Não se esqueça de classificá-las. 

Tema: Ambiguidade 



Pesquisar duas propagandas que possuam ambiguidade. Explique-

as e reescreva a frase, fazendo as alterações necessárias, 

eliminando a ambiguidade presente. 

    

Matemática: pesquisar ou elaborar 2 exercícios de cada item a 

seguir: 

 Média Aritmética 

 Media Ponderada 

 Media Geométrica 

 Média Harmônica 

 Equação de 1º e 2º grau 

 Regra de três simples 

 Regra de três composta 

Os exercícios deverão conter resolução, o trabalho deverá ser 

manuscrito em folha de almaço.  

                                                                                                                                                                                                                       

Complementos:  pesquisar e apresentar um resumo da obra e 

biografia (se houver) sobre algum matemático da história. 

O trabalho deverá conter as seguintes especificações: 

Capa 

Contracapa 

Índice 



Introdução (Manuscrita) 

Desenvolvimento 

Considerações Finais (Manuscrita) 

Referências Bibliográficas 

Ilustrações com fotos ou desenhos. 

                                                                                                                                                                                         

História: pesquisar sobre:  

O que é República e os motivos da proclamação da república 

(participação dos militares e participação popular). 

 O trabalho deverá ser digitado, com conclusão e citação de um autor 

sobre o assunto.  

 

Geografia:  realizar uma pesquisa em tópicos sobre os transportes 

de carga utilizados no Brasil, apresentando as vantagens e 

desvantagens de cada um (rodoviário, aéreo, ferroviário e 

hidroviário). 

O trabalho deverá ter no máximo três páginas, ser digitado, 

apresentar capa, conter imagens e referências bibliográficas. 

 

Química: Tópicos de pesquisa: 1. Concentração de soluções em 

diferentes unidades. 2. Diluição e mistura de soluções. 3. Compostos 

orgânicos. 4. Estudo dos gases. 



O trabalho deve ser composto por: 

Capa contendo: nome da escola, disciplina e identificação do aluno 

(nome, número e série). 

Índice: identificando os conteúdos abordados e os seus exercícios. 

Conteúdo teórico sobre cada tópico de pesquisa e 4 exercícios 

(enunciado e resolução) para cada tópico de pesquisa. 

   

Física: pesquisar sobre Lei de Stevin, Princípio de Pascal e 

Princípio de Arquimedes. Elaborar um Infográfico com um dos três 

temas, explicando o conceito e mostrando aplicações dele em nosso 

cotidiano. 

 

Biologia: Apostila 3 – Aulas 42, 45 e 51. 

Construa um mapa mental para cada aula, em papel sulfite. 

Utilize pouco texto, coloque imagens e destaque as palavras chaves. 

    

Inglês: PARTE 1 Procure uma notícia em sites como CNN, BBC, 

The New York Times, do mês de Julho de 2019 e a imprima. A partir 

dela elabore 3 perguntas em Inglês e a as responda também em 

Inglês. (Digitalizado).   



 PARTE 2 Elabore em um folha de sulfite um mapa mental sobre 

Pronouns. O mapa deve trazer algumas frases para exemplificar. 

(Manuscrito). 

Observação: O trabalho deverá conter capa. 

 

Sociologia:  pesquisar sobre socialização e os principais 

sociólogos brasileiros (seus pensamentos). 

O trabalho deverá conter: capa, contracapa, índice, introdução 

(manuscrita), desenvolvimento, considerações finais (manuscrita), 

referências bibliográficas e anexo (não obrigatório).  

 

Filosofia: pesquisar sobre: 

• Moral e Ética. 

• Método Socrático. 

• Lógica Aristotélica / Metafísica Aristotélica / Física Aristotélica. 

• Teoria de Reminiscência (Platão). 

O trabalho deverá conter: capa, contracapa, índice, introdução 

(manuscrita), desenvolvimento, considerações finais (manuscrita), 

referências bibliográficas e anexo (não obrigatório).  

    

 



Arte:  realizar um mapa conceitual contendo os seguintes tópicos: 

Conteúdo: Texto: Op Art 

1 – Características da Op Art; 

2 – Principais artistas; 

3 – Diferença entre a Op Art e os outros movimentos e vanguardas 
tradicionais; 

4 – Características, vida e obra de Escher; 

5 – Por que Escher se destaca tanto entre os artistas convencionais. 

O trabalho final deverá estar composto de: 

 Mapa conceitual; 

 Capa com título do trabalho, nome, número, série. 

Critérios de avaliação: 

- Organização das ideias de cada mapa conceitual; 

- Acabamento/Dedicação do trabalho; 

- Criatividade em expor o tema; 

- Abordagem dos conteúdos solicitados em cada questão. 

 


