
DIVULGAÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
 

SIMULADO SEMANAL (SS29) – 25/10/2017 
1ºANO 

FÍSICA 
FRENTE A – FA. 43/44 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – FB.22 (2 QUESTÕES) 
 
QUÍMICA 
FRENTE A – QA. 43(2 QUESTÕES)  
FRENTE B – QB.22 (2 QUESTÕES) 
 
BIOLOGIA 
FRENTE A – BA.37/38 ( 1 QUESTÃO) 
FRENTE B – BB.15 (2 QUESTÕES) 
 
HISTÓRIA 
FRENTE A – HA. 43/44 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
 
GEOGRAFIA 
EDEBÊ CAPÍTULO 03 
  
LÍNGUA PORTUGUESA 
FRENTE A – PA. 43/44 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – PB. 22  
 
MATEMÁTICA 
FRENTE A – MA. 43/44 (2 QUESTÕES) 
FRENTE B – MB. 43/44 (2 QUESTÕES) 
 
 
SOCIOLOGIA 
AULA 22 (3 QUESTÕES) 
 
FILOSOFIA 
AULA 22 (3 QUESTÕES) 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
INGLÊS – Saying how you feel x Wishing        
someone well, Reading Comprehension - 1      
questão de cada. 

 ESPAÑOL Pretérito Pluscuamperfecto e    
Pretérito Imperfecto – 1 questão de cada 

 
 
 



DIVULGAÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
SIMULADO SEMANAL (SS29) – 25/10/2017 

2ºANO 
FÍSICA 
FRENTE A – FA. 43/44 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – FB.22 (2 QUESTÕES) 
 
QUÍMICA 
FRENTE A – QA. 41/42 (2 QUESTÕES) 
FRENTE B – QB. 21 (2 QUESTÕES) 
 
BIOLOGIA 
FRENTE A – BA.37/38/39/40 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
   
HISTÓRIA 
FRENTE A – HA. 43/44 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
 
GEOGRAFIA 
FRENTE A – GA. 41/42 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
FRENTE A – PA.41/42  
FRENTE B – PB.21 
 
MATEMÁTICA 
FRENTE A – MA. 43/44 (2 QUESTÕES) 
FRENTE B – MB. 43/44 (2 QUESTÕES) 
 
 
SOCIOLOGIA 
AULA 22 (3 QUESTÕES) 
 
FILOSOFIA 
AULA 22 (3 QUESTÕES) 
 
 
 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
INGLÊS Interpretação de Texto (2 QUESTÕES) 

 
ESPAÑOL - Presente do Subjuntivo e      

Interpretação de texto – 1 questão de cada 
 
 

 
 



DIVULGAÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
SIMULADO SEMANAL (SS29) – 25/10/2017 

3ºANO 

FÍSICA 
FRENTE A – FA. 43/44 (1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – FB.22 (1 QUESTÃO) 
FRENTE C – FC.22 (1 QUESTÃO) 
 
QUÍMICA 
FRENTE A – QA. 44/45 (1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – QB. 22 (1 QUESTÃO) 
FRENTE C – QC. 22 (1 QUESTÃO) 
 
BIOLOGIA 
FRENTE A – BA.29/30/31/32 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
 
HISTÓRIA 
FRENTE A – HA. 43/44 (2 QUESTÕES) 
FRENTE B – HB. 22 (2 QUESTÕES) 
 
GEOGRAFIA 
FRENTE A  - GA 49/50  
FRENTE B - GB 23/24 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
FRENTE A - PA 21 - ORAÇÕES ADJETIVAS 

FRENTE B - PB 21 - ANÁLISE TEXTUAL 

FRENTE C - PC 21 - SEGUNDA FASE MODERNISTA 

  

MATEMÁTICA 
FRENTE A – MA. 43/44 (1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – MB. 22 (2 QUESTÕES) 
FRENTE C – MC. 22 (1 QUESTÃO) 
 
SOCIOLOGIA 
AULA 22 (3 QUESTÕES) 
 
FILOSOFIA 
AULA 22 (3 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
INGLÊS_ Interpretação de Texto - 2 QUESTÕES DE        
CADA 
 
ESPAÑOL_Interpretação de Texto - 2 QUESTÕES      
DE CADA 


