TERCEIRÃO

CONTEÚDOS
TRABALHADOS
Março e abril

M AT E M ÁT I C A
Posições relativas entre retas: Paralelas (distintas e coincidentes); concorrentes (caso
particular: perpendiculares); ângulo formado entre duas retas
Distância entre ponto e reta
Área de polígonos num plano cartesiano
Gráfico de inequações
Circunferência: Equação reduzida da circunferência; equação geral da circunferência;
posições relativas entre ponto e circunferência; inequações envolvendo reta e circunferência; posições relativas entre reta e circunferência

G R A M ÁT I C A
Formação de palavras
Intertextualidade
Período simples
Tipos de sujeito e tipos de predicado
Termos associados ao verbo e termos associados ao nome

L I T E R AT U R A
Literatura medieval e periodização da literatura portuguesa
Trovadorismo, humanismo e classicismo
Quinhentismo brasileiro: Literatura de informação (relatos dos viajantes antigos e
atuais); literatura catequética (poemas, sermões, teatro)

R E DAÇÃO
Estudo dos critérios de correção
Coesão
Coerência
Análise redação nota 1000
Debate de temas diversos: Casamento infantil no Brasil; Uma nação precisa de herois?; Opapel da ciência no mundo contemporâneo; Barriga de aluguel
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FILOSOFIA
Fenomenologia
Existencialismo
Filosofia analítica
Círculo de Viena

SOCIOLOGIA
Cultura híbrida

HISTÓRIA
Crise do Império Romano e Império Bizantino na alta idade média oriental
Baixa idade média oriental: Bizantinos baixa
Alta idade média ocidental: Reinos germânicos e feudalismo
Baixa idade média ocidental: cruzadas; renascimento; crise geral do feudalismo; formação dos estados nacionais modernos; ciclo de pestes, guerras e fome
Civilização árabe na alta idade média
Coraixitas / axemitas: xiitas e sunitas
Civilização árabe na baixa idade média
Expansão do Islã: Períodos do califado; omíadas e abássidas; Impérico Turco-otomano

GEOGRAFIA
Geopolítica
China
Japão
Tigres asiáticos
Índia
Oriente médio
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BIOLOGIA
Célula procarionte e eucarionte
Organelas celulares
Membrana plasmática e envoltórios de membrana
Transporte pela membrana plasmática
Níveis de organização e conceitos gerais
Ecologia de populações
Cadeia e teia alimentar
Relações ecológicas
Sucessão ecológica

FÍSICA
Campo elétrico
Linhas de força
Movimento uniformemente variado
Movimentos verticais
Vetores
Lançamento oblíquo
Lançamento horizontal
Movimento circular
Acoplamento de polias

QUÍMICA
Alcenos, alcinos e alcadienos
Hidrocarbonetos
Petróleo
Álcool
Diferença de álcool x fenol x enol
Aldeídos
Cetonas e éteres
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INGLÊS
Relative pronouns
Countable and uncountable nouns
Verbal tenses: Simple present; simple past; simple future; present continuous;
past continuous; future continuous; present perfect; past perfect; present perfect continuous
Frases negativas e perguntas
Identificação de tempos verbais
Dicas de vestibulares
Resolução de vestibular UDESC 2018.1
Resolução de questões de uma variedade de vestibulares

E DUCAÇÃO FÍSICA
Atividades que desenvolvam consciência corporal, através de exercícios físicos, circuitos,
pequenos e grandes jogos
Caminhadas e corridas: condicionamento físico (testes físicos de Cooper e circuitos de
treinamento)

ARTES
Conceito de história da arte
Fundamentação filosófica de cada período e movimento artístico
Linearidade histórica e artística
Principais civilizações: Estilos e técnicas artísticas no decorrer da história
Período primitivo na arte
Antiguidade clássica e a arte: Egito; Grécia; Roma
Idade média e a arte: Bizantino; Românico; Gótico
Renascimento

