
DIVULGAÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
 

SIMULADO SEMANAL (SS31) – 08/11/2017 
1ºANO 

FÍSICA 
FRENTE A – FA. 47/48 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – FB. 24 (2 QUESTÕES) 
 
QUÍMICA 
FRENTE A – QA. 48/49 (2 QUESTÕES)  
FRENTE B – QB.25 (2 QUESTÕES) 
 
BIOLOGIA 
FRENTE A – BA.40/41 (2 QUESTÕES DE CADA AULA) 
 
HISTÓRIA 
FRENTE A – HA. 47/48 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
 
GEOGRAFIA 
FRENTE A – GA. 38/39  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
FRENTE A – PA. 47/48 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – PB. 23  
 
MATEMÁTICA 
FRENTE A – MA. 45/46 (2 QUESTÕES) 
FRENTE B – MB. 45/46 (2 QUESTÕES) 
 
 
SOCIOLOGIA 
AULA 23 (3 QUESTÕES) 
 
FILOSOFIA 
AULA 24 (3 QUESTÕES) 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
INGLÊS – Interpretação de texto (2      
QUESTÕES) 
ESPAÑOL - Interpretação de texto (2      
QUESTÕES) 

 
 

 
 
 



DIVULGAÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
SIMULADO SEMANAL (SS31) – 08/11/2017 

2ºANO 
FÍSICA 
FRENTE A – FA. 47/48 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – FB.23 (2 QUESTÕES) 
 
QUÍMICA 
FRENTE A – QA. 42/43 (2 QUESTÕES)  
FRENTE B – QB. 22 (2 QUESTÕES) 
 
BIOLOGIA 
FRENTE A – BA.42 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA)  
FRENTE B – BB. 24  ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA)  
   
HISTÓRIA 
FRENTE A – HA. 47/48 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
 
GEOGRAFIA 
FRENTE A – GA. 47/48 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
PA 45/46 – Colocação Pronominal 
PB 23 – Segunda fase modernista 
 
MATEMÁTICA 
FRENTE A – MA. 47/48 (2 QUESTÕES) 
FRENTE B – MB. 47/48 (2 QUESTÕES) 
 
 
SOCIOLOGIA 
AULA 23 (3 QUESTÕES) 
 
FILOSOFIA 
AULA 24 (3 QUESTÕES) 
 

 
 
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
INGLÊS - Interpretação de texto (2 QUESTÕES) 
ESPAÑOL - Interpretação de texto – (2       
QUESTÕES) 

 
 



DIVULGAÇÃO 
DE 

CONTEÚDO 
SIMULADO SEMANAL (SS31) – 08/11/2017 

3ºANO 

FÍSICA 
FRENTE A – FA. 47/48 (1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – FB.24 (1 QUESTÃO) 
FRENTE C – FC.24 (1 QUESTÃO) 
 
QUÍMICA 
FRENTE A – QA. 45/46 (1 QUESTÃO DE CADA AULA)  
FRENTE B – QB. 23 (1 QUESTÃO) 
FRENTE C – QC. 23 (1 QUESTÃO) 
 
BIOLOGIA 
FRENTE A – BA.37/38/39/40 ( 1 QUESTÃO DE CADA AULA)  
  

HISTÓRIA 
FRENTE A – HA. 47/48 (2 QUESTÕES) 
FRENTE B – HB. 24 (2 QUESTÕES) 
 
GEOGRAFIA 
FRENTE A  - GA 50/51  
FRENTE B - GB 23 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
FRENTE A - PA. 23 

FRENTE B - PB. 23 

FRENTE C - PC. 23 

 
MATEMÁTICA 
FRENTE A – MA. 47/48 (1 QUESTÃO DE CADA AULA) 
FRENTE B – MB. 24 (2 QUESTÕES) 
FRENTE C – MC. 24 (1 QUESTÃO) 
 
SOCIOLOGIA 
AULA 23 (3 QUESTÕES) 
 
FILOSOFIA 
AULA 23 (3 QUESTÕES) 
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
INGLÊS_ Interpretação de Texto - 2 QUESTÕES DE        
CADA 
ESPAÑOL_Interpretação de Texto - 2 QUESTÕES      
DE CADA 


