
 
  

   CONTEÚDOS DA RECUPERAÇÃO PARALELA 
                                                   1º TRIMESTRE  2020 - 3º ANO 

Redação   Módulo 1- textos argumentativos. 05/08 
(Quarta) 

Inglês  Texto interpretação: uso de vocabulário,  presente perfeito, passado 
perfeito. 

Sociologia  Sociologia Contemporânea/  Novos desafios 

 Norbert Elias 

 Pierre Bourdieu 

 Zygmunt Bauman; 

 Clássicos da Sociologia: 

 Auguste Comte 

 Emile Durkheim 

 Max Weber 

 Karl Marx. 

Química  Modelos Atômicos, Partículas Subatômicas, Números Químicos e 
Teoria Quântica Antiga, Teoria Quântica Moderna. 

História  Escravidão no Brasil/Item postado em 8 de jun./A produção do 
açúcar/Item postado em 1 de jun./Capitanias do Brasil e Governo 
Geral/Última edição: 1 de jun./Período Pré-Colonial do Brasil/Item 
postado em 25 de mai./Iluminismo/Item postado em 25 de 
mai./REVOLUÇÕES INGLESAS DO SÉCULO XVII/Última edição: 10 
de mai./Mercantilismo, Renascimento e Reforma e Contra 
Reforma,/Item postado em 3 de mai./América Espanhola/Item 
postado em 26 de abr./América Pré colombiana/Última edição: 26 de 
abr. 

 As Grandes Navegações/Última edição: 26 de abr. 

 

Português  Vozes verbais, voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética; 
Voz reflexiva, voz reflexiva recíproca, funções do "se";/Conjugação 
dos verbos "ver", "vir", "ter" e derivados; 

 Frase, oração e período;/Sujeito e predicado;/Interpretação de texto. 
 

       
06/08 

(Quinta) 

Biologia Citologia: 

 Compreender a principal importância dos compostos orgânicos na 
manutenção da vidas dos seres vivos.  

 Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos (DNA e 
RNA). 

Histologia vegetal: 

 A relação de tecidos e sua importância principal na agricultura e adaptção 
da planta no meio ambiente. 

Fisiologia vegetal:  

 Conhecer os fitormônios e identificar quais estão relacionados a fenômenos 
ilustrados em esquemas, gráficos ou tabelas. 

Genética: 

 Compreender o sistema ABO  e o fator Rh. 
Ciclo Menstrual: 

 Compreender as etapas do ciclo menstrual e como os hormônios FSH, LH, 
estrógeno e progesterona atuam no ciclo. 

 

 

 

Artes  Teatro grego e espaços culturais; Tragédia Grega; Comédia Grega; 
Arte e resistência; Cantigas de labor; movimento HIP HOP = Arte 
urbana; Arte de rua. 

Filosofia  Conhecimento pelo mito. 

Matemática  Matemática Financeira. 

 Estatística. 

 


