
ESTADO DE RORAIMA 
POLICIA MILITAR DE RORAIMA 

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

“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros” 
 

EMENTA PARA O 2º BIMESTRE 2022 - ENS. MÉDIO. 2º SÉRIE 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Sociologia 

2º BIM  
 

Valores e Atitudes:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas 

cumprimento de prazo na devolução das atividades 

20pts 

23/05/2022 
 
 

TDM (Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar)  
Conteúdos relacionados ao 1º bimestre 

Tecnologias, trabalho e mudanças sociais  

Tecnologias da informação e comunicação  

OBS: A pontuação das atividades desenvolvidas serão divididas  

entre 20 pontos (TDM) e 10 pontos (trabalho em grupo) 

30pts 
 

24/06/2022 

Avaliação Bimestral  
 

 Tecnologia, trabalho e mudanças sociais  

 As formas de racionalização do trabalho;  

 A flexibilização e a sociedade neoliberal;  

 As relações de trabalho no Brasil;  

 A terceirização do trabalho;  

 O novo perfil do trabalhador;  

 A precarização do trabalho;  

 O sindicalismo.  

 A tecnologia da informação a serviço do trabalho. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Geografia 
 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Exercícios individuais no caderno, participação em debate nas aulas de 

geografia, assiduidade, responsabilidade, pontualidade na entrega das 

tarefas, etc. 

20pts 

Trabalho:  Apresentação em grupo da pesquisa bibliográfica do 

Projeto: Conhecendo o Brasil e as suas diversidades. 10pts 

23/05 

TDM (Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar)  
Regiões Hidrográficas; 

População e Espaço Geográfico  

 Estrutura e dinâmica populacional – conceitos e características 

demográficas gerais; indicadores socioeconômicos utilizados no 

estudo das populações; 

 População brasileira; 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral  

 
População e Espaço Geográfico  

 Estrutura e dinâmica populacional – conceitos e características 

demográficas gerais; indicadores socioeconômicos utilizados no 

estudo das populações; 

 População brasileira; 

Urbanização e Espaço Geográfico 

 Urbanização no Brasil: conceitos básicos; 

50pts 



 Dinâmica socioespacial das cidades; 

 Problemas ambientais urbanos. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

História 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (5,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas... (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

Trabalho - Será realizado um resumo ou redação com critérios 

previamente definidos, cuja avaliação dar-se-á de forma coletiva e 

individual, relacionado a sala de aula. 
10pts 

23/05 

TDM (Trabalho Diagnóstico Multidisciplinar)  

 A colônia portuguesa na América (período pré colonial e a 

colonização do Brasil). 

 Expansão e diversidade econômica na América portuguesa. 

 A Diáspora Africana. 

 União Ibérica e suas consequências. 

 Entradas e Bandeiras. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral  

 A colonização espanhola e inglesa na América. 

 Iluminismo. 

 Revolução Americana. 

 Revolução Industrial. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Educação 
Física  

2º BIM 
 

Valores e Atitudes:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas. 20 pts 20pts 

Atividades Desenvolvidas: 

A prática do esporte coletivo no desenvolvimento da cultura corporal. 
50pts 

Avaliação da Etapa:  

Apropriação do conhecimento significativo. 

30pts 
 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Língua 
Espanhola 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Exercícios individuais no caderno, participação em debate nas aulas de 

espanhol, assiduidade, responsabilidade, pontualidade na entrega das 

tarefas, relações interpessoais, etc. 

20pts 

Trabalho: 

Elaborar um “folleto antiadicción”, no qual faz um alerta sobre os 

perigos da dependência física ou química. Utilizando imagens e frases 

de impacto para chamar a atenção. (Atividades realizada em grupos) 

10pts 
 

23/05 Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  20pts 



Compreensão geral de diferentes tipos de texto; 

Reconhecimento de informações e vocabulário geral. 

Pretérito Indefinido de Indicativo – verbos irregulares; 

 Gerundio; 

 Perífrasis verbales de gerundio; 

 Interjecciones. 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

 Compreensão geral de diferentes tipos de texto; 

 Reconhecimento de informações e vocabulário geral; 

 Pretérito Indefinido de Indicativo – verbos irregulares; 

 Gerundio; 

 Perífrasis verbales de gerundio; 

 Futuro simple; 

 Futuro compuesto; 

 Pronombres personales átonos con función de pronombre 

complemento directo; 

 Colocación de los pronombres complemento directo; 

 Complemento directo de persona. 

 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Biologia 
 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Valores e atitudes (relações interpessoais, pontualidade, assiduidade e 

participação). 
20pts 

Trabalho: Tópicos de doenças causadas por protozoários e fungos 10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Protozoários; 

 Algas; 

 Fungos; 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

 Protozoários 

 Algas; 

 Fungos; 

 Briófitas; 

 Pteridófitas. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Língua 
Portuguesa e 

Redação 
 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Exercícios individuais no caderno, participação em debate nas aulas de 

língua portuguesa, assiduidade, responsabilidade, pontualidade na 

entrega das atividades propostas, relações interpessoais, etc. 

20pts 

Atividades Desenvolvidas: 

Produções textuais escritas e orais. 

Leitura e análise de livro paradidático - Literatura. 

Livro Quarto de Despejo (Carolina Maria de Jesus) 

10pts 



23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Literatura: 

 Realismo; 

 Naturalismo; 

Gramática:  

 Substantivo e suas funções sintáticas; 

 Adjetivos e suas funções sintáticas; 

 Artigo e suas funções sintáticas; 

 Numeral e suas funções sintáticas; 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

Literatura: 

 Realismo; 

 Naturalismo; 

 Impressionismo; 

 Parnasianismo; 

 Simbolismo. 

Gramática:  

 Substantivo e suas funções sintáticas; 

 Adjetivos e suas funções sintáticas; 

 Artigo e suas funções sintáticas; 

 Numeral e suas funções sintáticas; 

 Pronomes e suas funções sintáticas; 

 Preposição e Conjunção. 

Redação: 

 O texto dissertativo-argumentativo para a Redação ENEM e 

vestibulares locais - Características e estruturas. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Redação 
 

2º BIM 
 

Atividades Desenvolvidas: 

 Produções textuais escritas; 

 Modelos de introdução; desenvolvimento e conclusão; 

 Características e estrutura do texto dissertativo-argumentativo; 

 Explanar o que é tese e argumentos; 

 Mecanismos de coesão semântica; 

 Discussão/debate sobre temas do eixo social; 

 Repertório para a produção de redação; 

 

O texto dissertativo-argumentativo para a Redação ENEM e 

vestibulares locais. 10pts 
 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 



Matemática 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

 Exercícios individuais em sala (5 pontos),  

 Assiduidade (5 pontos) 

 Comportamento (5 pontos) 

 Pontualidade em trabalhos ( 5 pontos) 

20pts 

Trabalho Bimestral  

Exercício individual 
10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Arcos e ângulos (circunferência trigonométrica); 

 Seno; cosseno e tangente de ângulos agudos (outras relações 

trigonométricas); 

 Lei dos Senos; 

 Lei dos Cossenos; 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

 Seno e cosseno no Ciclo trigonométrico; 

 Tangente no Ciclo trigonométrico; 

 Funções Trigonométricas; 

 Relação trigonométrica fundamental; 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Física 
 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Pontualidade, assiduidade, participação e relações interpessoais (5,0 

PONTOS CADA) - desenvolvimentos de exercícios individuais e em 

grupo, participação em debates, seminários, pontualidade na entrega de 

atividades, pesquisas... (observados ao longo do bimestre). 

20pts 

Trabalho – Pesquisa sobre fenômenos climáticos que ocorrem pela 

influência das leis da física. 

Entende-se que cada fenômeno tem sua causa e efeito, logo teremos o 

entendimento sobre sua ocorrência e os cuidados para cada um deles. 

10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

 Calorimetria: 

 Forma de Transmissão de Calor 

 Capacidade térmica 

 Calor específico. 

 Resolução de questões sobre a troca de calor e uma breve discussão 

das calorias nos alimentos e problemas sociais. 

 É possível uma substância ganhar ou ceder calor e mesmo assim 

manter sua temperatura? E para onde vai a energia? E a Potência 

térmica?  

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

 Conceituação de capacidade térmica, trazendo para o cotidiano. E 

diferenciar quando envolve a massa das substâncias pelo fato de terem 

a mesma capacidade térmica, chamado calor específico. 

 Resolução de questões sobre a troca de calor e uma breve discussão 

das calorias nos alimentos e problemas sociais. 

50pts 



 É possível uma substância ganhar ou ceder calor e mesmo assim 

manter sua temperatura? E para onde vai a energia? E a Potência 

térmica?  

 O estudo revela sobre o calor Latente das substâncias. 

 Discussão sobre a influência da pressão nos pontos de fusão e 

solidificação, nas curvas de aquecimento. 

 Como se usa um calorímetro; 

 Energia e meio ambiente; 

 Questões que envolvem a troca de calor em gases e as leis que eles 

obedecem, estando ele como gás ideal ou próximo de ser. Até a 

equação de Clapeyron. 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Química 

2º BIM 

Valores e Atitudes:  

Pontualidade, assiduidade, relações interpessoais e participação nos 

desenvolvimentos de exercícios individuais, participação nas aulas e na 

resolução das atividades em sala, pontualidade na entrega de atividades 

e trabalhos. (observados ao longo do bimestre). (5 PONTOS CADA) 

20pts 

Trabalho  
Trabalho sobre titulação: Análise volumétrica ou titulometria: 

Titulação como uma ferramenta analítica de determinação da 

concentração de uma solução. 

10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

CONTNUAÇÃO de concentrações das soluções.  

 Relação entre o título, densídade e a concentração em massa.  

 Concentração em quantidade de matéria (ou concetração molar): 

Conceito e aplicação da concentração em quantidade de matéria; A 

Relação entre a concentração em quantidade de matéria e 

concentração em massa;  

 Concentração de íons em soluções iônicas;  

 Diluição de soluções;  

 Mistura de soluções 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

Termoquímica  

 Transformações químicas e energia calorífica: O calor de reação, a 

entalpia e a variação de entalpia, equações termoquímicas, reação 

exotérmica e endotérmica, a entalpia de combustão de formação e de 

ligação.  

 Lei de Hess: Cálculo da variação de entalpia de uma equação 

termoquímica  

 Estequiometria e a variação de entalpia: Relação massa molar e 

entalpia, relação massa em gramas e entalpia. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Disciplina 
Língua Inglesa 

 
2º BIM 

Valores e atitudes: 

 Participação – 5 Pontos 

 Pontual – 5 Pontos 

 Assiduidade – 5 Pontos 

 Relações Interpessoais – 5 Pontos 

20pts 

Trabalho: 

Lesson 3, Ensino Médio Lissão 1 / Have some friends Páginas = 37,38 e 

39 

10pts 



Assuntos: pronomes indefinidos  

(Any, Anyone, Anything anybody some, something, somebody e 

someone) 

 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

Lesson 5 – Pág 49 

Comparative degree 

Short Adjectives 

Long Adjetives 

As… as  

Lers…Than 

Not so… as  

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral: 

Lição 1 – Apostilla da 2º Série – Ensino médio  

Assunto: Auxiliar do pasado “Did” e verbos regulares e irregulares 

Páginas 20 á 25 

 How many – página – 28, Lesson 3 

 How much – Lesson 4 – Página 45 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

 

2º BIM 
 20pts 

 10pts 

23/05  20pts 

20/06 à 
24/06 

 
50pts 

TOTAL 100 

 
 
 
 

 

 

 

 As datas e conteúdos poderão ser alterados a critério da administração. Se isso ocorrer, os 

estudantes serão informados em sala e/ou pelo site www.colegiopmrr.com.br e pelo facebook do CME-

PMRR. 

 Os trabalhos apresentarão datas específicas de entrega. Caso o aluno não entregue e/ou apresente 

na data marcada, terá uma última oportunidade de realizar um OUTRO trabalho caso o mesmo esteja 

justificado perante requerimento ao colégio. E terá data remarcada para entrega do novo trabalho a ser 

avaliado. Após o prazo de 48h sem apresentação do requerimento o trabalho não poderá ser recebido e 

nem validado e o professor atribuirá 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. 

 

 

http://www.colegiopmrr.com.br/

