
ESTADO DE RORAIMA 
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA 

COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
“CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES” 

SEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO - STE 
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” 

 
EMENTA DAS DISCIPLINAS PARA A 2ª ETAPA 2021 – E.M. – 2ª SÉRIE 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

Geometria plana (Continuação): 

● Trigonometria na circunferência (unidades de medida de arco e 

ângulos, comprimento de um arco); 

● Circunferência trigonométrica (seno, cosseno, tangente e suas 

relações, secante, cossecante, cotangente); 

● Triângulos quaisquer (lei dos senos, dos cossenos); 

● Funções trigonométricas (seno, cosseno e tangente); 

● Transformações trigonométricas (adição e subtração (cosseno, seno, 

tangente), duplicação de arcos). 

● Função trigonométrica (definição, gráficos, periodicidades, estudo do 

sinal). 

Geometria espacial: 

● Geometria de posição (noções primitivas, postulados, determinação 

de planos, proposições, ângulos, posições relativas de duas retas, 

posições relativas de reta e plano, projeções ortogonais, teoremas 

fundamentais). 

● Sólidos geométricos (prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera 

(introdução, conceito, elementos, classificação, área e volume); 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

A avaliação será organizada da seguinte forma: 

- 10 (dez) pontos: Participação, frequência e comportamento nas aulas 

realizadas por videoconferência, através do Google Meet; 

- 10 (dez) pontos: Cumprimento de prazo na devolução das atividades 

enviadas pela plataforma Google Sala de Aula; 

- 50 (cinquenta) pontos: Atividades desenvolvidas ao longo da etapa; 

- 30 (trinta) pontos: Avaliação no final da etapa. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

B
IO

L
O

G
IA

 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

- Vírus e bactérias; - Protozoários e Algas; - Fungos; 

 Características gerais; doenças. 

- Reino Vegetal:  

 Morfologia e fisiologia: 

- Briófitas; - Pteridófitas; - Gimnospermas; - Angiospermas. 

50pts 



AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

 Reino Vegetal: Morfologia e fisiologia: 

- Briófitas; - Pteridófitas; - Gimnospermas; - Angiospermas. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

L
ÍN

G
U

A
 E

S
P

A
N

H
O

L
A

 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

ASSUNTOS PARA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

PERÍODO DO ENSINO REMOTO: 

 Leitura e compreensão de diversos tipos de textos; Vocabulário 

geral;  

 Los demostrativos;  

 Adverbios y locuciones adverbiales de lugar; uso de al; del; a la; de 

la; a en; 

 Los indefinidos; 

 Pretérito perfecto compuesto de indicativo y expresiones 

temporales adecuadas a este tiempo verbal; 

 

Observação: as atividades serão postadas na sala de aula do 

Google. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

 Leitura e compreensão textual; Vocabulário geral;  

 Los demostrativos;  

 Adverbios y locuciones adverbiales de lugar; uso de al; del; a la; de 

la; a; en. 

 Los indefinidos; 

 Pretérito perfecto compuesto de indicativo y expresiones 

temporales adecuadas a este tiempo verbal; 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

F
ÍS

IC
A

 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES:  

● Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas 

por videoconferência, através do Google Meet (10 pontos);  

● Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas 

pela plataforma Google Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

● Trabalho Experimental: (30 pontos); 

● Exercícios/Atividades - Fórum de participação (20 pontos). 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

● Teste com 10 questões objetivas (Formulário google). 

CONTEÚDO 

● Questões sobre dilatação térmica dos corpos no estado 

líquidos; com ênfase na substância água; 

● Formas de transmissão de Calor. 

Calorimetria: 

● Calor sensível:  

- Capacidade térmica 

- Calor específico. 

- Curvas de calor; 

- Mudanças de fase; 

 Calor Latente: 

- Troca de calor; 

30pts 



- Gráficos das curvas. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 
Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 
videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 
prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 
Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 
ENSINO REMOTO: 
- Classificação dos Climas do Brasil 
- Biomas Brasileiros 
- Hidrografia do Brasil 
POPULAÇÃO E ESPAÇO GEOGRÁFICA: ESTRUTURA E DINÂMICA 
POPULACIONAL 
- Conceitos e características demográficas gerais; 
- Indicadores socioeconômicos utilizados no estudo das populações. 
POPULAÇÃO BRASILEIRA 
- A formação do povo brasileiro 
TRABALHO EM GRUPO: As regiões do Brasil 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  
Avaliação objetiva e discursiva com 10 questões sobre os 
conteúdos abaixo relacionados: 
Classificação dos Climas do Brasil 
- Biomas Brasileiros 
- Hidrografia do Brasil 
POPULAÇÃO E ESPAÇO GEOGRÁFICA: ESTRUTURA E DINÂMICA 
POPULACIONAL 
- Conceitos e características demográficas gerais; 
- Indicadores socioeconômicos utilizados no estudo das populações. 
POPULAÇÃO BRASILEIRA 
- A formação do povo brasileiro. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

H
IS

T
Ó

R
IA

 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

 A colônia portuguesa na América (período pré colonial e acolonização 

do Brasil). 

 Expansão e diversidade econômica na América portuguesa. 

 A colonização espanhola e inglesa na América. 

 Iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Americana. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

 Revolução Francesa. 

 Império Napoleônico. 

 Século XVIII no Brasil 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

IN
G

L
Ê

S
 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Relações Interpessoais – 5,0 pts 

Pontualidade – 5,0 pts 

Participação – 5,0 pts 

Assiduidade – 5,0 pts. 

 

20pts 



TRABALHO: 

Atividades individuais e / ou em grupos realizadas pela plataforma 

Google sobre os conteúdos ensinados nesta etapa. 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

Unit 03 

Theme: WHY HUMANITY MUST UNITE 

Vocabulary: Word building: suffixes: -AL, -LESS, and -ABLE, phrasal 

verbs, like, likely, alike, in other words Grammar: modal verbs: must, 

might, will, would, can, could and should. 

Unit 04 

Theme: HI! YOU MUST BE A ROBOT 

Vocabulary: in other words, false cognates, adoptive or adopted/ 

Grammar: must, have to, mustn’t, don’t/doesn’t have to, ought, question 

tags. 

Unit 05 

Theme: THE YOUNG MAN WHO WOULD LOVE TO LIVE IN SUNSET 

LAND 

Vocabulary: In other words, function words, foreign or strange? 

Grammar:modal verbs: would, must, can, will tenses review: 

present simple and continuous, past simple and continuous, past 

perfect, future, comparative adjectives 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Q
U

ÍM
IC

A
 -

 F
 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

Conteúdos abordados: 

 SOLUÇÕES:Fração Molar e Concentração em quantidade de matéria 

- Determinação da concentração dos íons em solução, da concentração 

de soluções diluídas e da concentração de soluções formadas a partir 

de misturas de soluções. 

 TERMOQUÍMICA: o calor e os processos químicos. Expressão para 

medir a quantidade de calor, a reação exotérmica e endotérmica, o 

conceito de entalpia e variação de entalpia, o cálculo do valor de 

entalpia de combustão e de formação e a Lei de Hess. 

 CINÉTICA QUÍMICA: O transcorrer das reações químicas 

Velocidade média das reações químicas, fatores que afetam a 

velocidade de uma reação química (concentração dos reagentes 

e produtos, temperatura, superfície de contato e catalisador), a 

Lei cinética das reações, a teoria das colisões e o mecanismo de 

atuação do catalisador. 

 Atividades referentes ao reforço de Química 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA 30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Q
U

ÍM
IC

A
 –

 

R
E

F
O

R
Ç

O
 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (02 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (02 pontos). 

 

 

 

04pts 



CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 2ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

Conteúdos abordados: 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 

 A ligação covalenete ( revisão). 

FUNÇÕES QUÍMICAS: 

 Ácidos 

 Bases 

 Sais 

 Óxidos 

LEIS PONDERAIS DAS REAÇÕES QUÍMICAS: 

 Lei de Lavoisier e de Proust 

 Balanceamento de equações químicas. 

06pts 

TOTAL 10 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

R
E

D
A

Ç
Ã

O
 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (1 ponto); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google 

Sala de Aula (1 ponto). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

A redação do Enem consiste na criação de um texto argumentativo-

dissertativo sobre um tema específico selecionado pelo Inep. Com nota 

máxima de 1000 pontos, a redação tem impacto direto na nota final dos 

estudantes no exame. Embora a dissertação seja o tipo mais cobrado 

nas provas de redação, outros gêneros também podem ser solicitados. 

Tipos textuais: 

● narrativo 

● descritivo 

● dissertativo 

● expositivo 

● injuntivo  

Corpo do texto: Introdução, desenvolvimento, conclusão. 
Argumentação : ação, agente, meio , efeito. 
Reforçando o uso dos: 
Uso dos porquês; 
“Onde x Aonde”  e  “Mas x Mais” 
“Através” e “Por meio de” 
O USO DA CRASE 
Acentuação 
Ortografia; 
Recursos Coesivos 
Pontuação -ritmo dos textos - uso de vírgulas e ponto 
Pontuação - uso de exclamação e interrogação 
Pontuação - uso de parênteses 
Uso dos textos motivadores; 
Como desenvolver a competência 5; 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

Todas as atividades solicitadas por meio da plataforma Google 

Classroom. 
30pts 

TOTAL 100 

 

 

 Entregue na data marcada, terá uma última oportunidade de entregá-lo na próxima aula do professor. Entretanto, 

o valor passará a ser 50% da nota inicial. Após este prazo o trabalho não poderá ser recebido pelo professor e será 

atribuída nota zero.  

 Para substituição das notas perdidas em provas e/ou testes haverá 2ª chamada, que deverá ser solicitada na 

coordenação pedagógica em até 48 horas após encerrado o impedimento do aluno comparecer ao colégio. 



 AVALIAÇÃO FORMATIVA:  O estudante será avaliado ao longo do bimestre relativo ao comprometimento, à 

participação, à realização de tarefas em casa e em sala, lista de exercícios, materiais didáticos utilizados e 

comportamento durante as aulas. 

 


