
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. 3º SÉRIE 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Sociologia 

2º BIM  
 

Valores e atitudes:  

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas (10 

pontos); cumprimento de prazo na devolução das atividades (10  

pontos). 

20pts 

23/05/2022 
 
 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Cidadania, política e Estado.  
OBS: A pontuação das atividades desenvolvidas será dividida entre 20 

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

30pts 

 

24/06/2022 

Avaliações Bimestrais  
Movimentos Sociais:  

 Movimentos sociais: características;  

 Caraterísticas estruturais dos movimentos sociais;  

 Movimentos sociais tradicionais e novos movimentos sociais;  

 O movimento estudantil;  

 Movimentos Contemporâneos: identidade e direitos difusos;  

 Movimentos dos direitos dos animais; 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Geografia 
 

2º BIM 

Valores e atitudes:  

Participação em debate nas aulas de geografia, assiduidade, 

responsabilidade, pontualidade na entrega das tarefas, etc. 

20pts 

A nota dos trabalhos será dividida de acordo com os "simulados 

diagnósticos" distribuídos ao longo do bimestre. Os simulados ocorrerão 

a cada duas semanas. Os simulados serão divididos nas seguintes datas:  

● 12/05: tema - cartografia. 

● 02/06: tema - geologia. 

10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Material sobre cartografia, impresso e disponibilizado aos alunos.  

● Noções básicas de Cartografia. 

● Projeções. 

● Tipos de mapas. 

● Solstícios e equinócios. 

● Fusos horários. 

● Escalas, distância real e distância gráfica. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliações Bimestrais:  

Material sobre cartografia, impresso e disponibilizado aos alunos.  

● Noções básicas de Cartografia. 

● Projeções. 

● Tipos de mapas. 

● Solstícios e equinócios. 

50pts 



● Fusos horários. 

● Escalas, distância real e distância gráfica. 

Material sobre geologia, impresso e disponibilizado aos alunos. 

● Eras geológicas. 

● Estrutura interna da Terra. 

● Agentes internos e externos. 

● Tipos de rochas.  

● Formação dos solos.   

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 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 República Velha 1889-930. 

 Revolução Russa 1917. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliações Bimestrais:  

 Período Entre guerras. 

 Era Vargas 1930-1945. 

 2ª Guerra Mundial 1939-1945 

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: 

Consciência corporal, Tomada de decisão a partir do esportivo coletivo 
50pts 

Avaliações Bimestrais:  

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 un “folleto” sobre puntos turísticos e históricos de alguna 

ciudad de cultura hispana. Utiliza imágenes e informaciones de interés 

turístico/histórico.  “De turismo en…” “… de un vistazo”. Atividade 

realizada em grupos. 

  

10pts 

 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Compreensão geral de diferentes tipos de texto; 

 Reconhecimento de informações e vocabulário geral. 

 Nexos conjuntivos coordinantes y subordinantes; 

 Oraciones  subordinadas temporales; 

 Verbos pronominales y no pronominales; 

 Verbos recíprocos; 

  

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

 Compreensão geral de diferentes tipos de texto; 

 Reconhecimento de informações e vocabulário geral. 

 Nexos conjuntivos coordinantes y subordinantes; 

 Oraciones  subordinadas temporales; 

 Verbos pronominales y no pronominales; 

 Verbos recíprocos; 

 Adverbios y locuciones adverbiales de lugar; 

 Voz pasiva; 

 Verbos de cambio. 

  

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Biologia 
 

2º BIM 

Valores e Atitudes 

Valores e atitudes (relações interpessoais, pontualidade, assiduidade e 

participação). 

20pts 

Trabalho: 

Artigo em inglês para tradução e apresentação sobre a vida de Mendel. 
10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Variações da Primeira Lei de Mendel. 

 Dominância Incompleta; 

 Co-dominância; 

 Alelos letais; 

 Alelos múltiplos; 

 Sistema ABO; 

 Sistema Rh. 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

 Variações da Primeira Lei de Mendel. 

 Segunda Lei de Mendel. 

 Interações e ligações gênicas. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 



Língua 
Portuguesa e 

Redação 
 

2º BIM 

Valores e Atitudes 

A avaliação será permanente e integral, sendo observado o envolvimento 

do aluno com os temas estudados, sua participação e interesse. Também 

serão observados aspectos como pontualidade, assiduidade e relações 

interpessoais. 

20pts 

Redação 10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Leitura:  

  Interpretação e compreensão textual 

Literatura: 

 Romantismo (Contexto histórico, características) 

Aspectos gramaticais: 

 Análise sintática do período simples; 

 Termos Acessórios da Oração.  

 Análise do período composto 

 Orações coordenadas sindéticas e assindéticas; 

  

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

Leitura:  

  Interpretação e compreensão textual 

Literatura: 

 Romantismo – Principais autores 

Aspectos gramaticais: 

Análise do período composto 

 Orações subordinadas substantivas 

 Orações subordinadas adjetivas 

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 

Participação, assiduidade, responsabilidade e pontualidade na entrega 

das tarefas. 

20pts 

Trabalho  

Trabalho em grupo - Seminário 10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 

Geometria Analítica  

Circunferência  

 A equação reduzida da circunferência; 

 A equação geral da circunferência 

 Posição relativa entre ponto e circunferência. 

 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

Geometria Analítica  

Circunferência  

 A equação reduzida da circunferência; 

 A equação geral da circunferência 

 Posição relativa entre ponto e circunferência. 

Estatística 

 Termos de uma pesquisa estatística; 

 Representação gráfica; 

 Medidas de tendência central; 

 Medidas de dispersão; 

 Estatística e probabilidade. 

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  

Estudo dirigido sobre Blindagem eletrostática.  

Obs. Formação de duplas para expansão da pesquisa em diferentes temas 

e formas. 

 

10pts 



23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

 Abordagem simples para apresentar o Campo Elétrico, imagens 

que ajudem a visualização e exemplificação que clareiem o seu 

significado. 

 Resoluções de questões para uma carga pontual teste e 

geradora. E sobre o Campo Resultante para mostrar que existe 

campos mais complexos; 

 Representação de Linhas de força e suas respectivas superfícies 

equipotenciais; 

 Apresentação do campo em placas paralelas - C.E.U (Campo 

Uniforme). 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

 Abordagem simples para apresentar o Campo Elétrico, imagens 

que ajudem a visualização e exemplificação que clareiem o seu 

significado. 

 Resoluções de questões para uma carga pontual teste e 

geradora. E sobre o Campo Resultante para mostrar que existe 

campos mais complexos; 

 Representação de Linhas de força e suas respectivas superfícies 

equipotenciais; 

 Apresentação do campo em placas paralelas - C.E.U (Campo 

Uniforme). 

 Ressaltaremos a importância da DDP (diferença de potencial). 

 Resolução de questões sobre potencial elétrico e sua 

proporcionalidade com a distância com o campo elétrico.  

 Desenvolvimento das grandezas Trabalho e Energia no Campo 

elétrico e Potencial elétrico, de modo que percebam a 

importância do seu sentido e significado nesse conceito. 

50pts 

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 em Grupo  

Trabalho sobre titulação: Noções básicas da Química da cozinha- 

Representação química da estrutura do óleo, da gordura, do sabão e dos 

detergentes sintéticos. 

10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM):  

Funções Orgânicas  

 A função hidrocarboneto: Estrutura, e nomenclatura IUPAC dos 

hidrocarbonetos  

 de cadeia alifática, cíclica e ramificada. Estrutura, fonte de obtenção, 

características e  

 nomenclatura IUPAC dos hidrocarbonetos de cadeias aromática.  

 Funções Halogenadas: Estrutura, Propriedades e nomenclatura 

IUPAC.  

20pts 



  Isomeria: Isômeros planos de posição e de cadeia. 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral:  

 Funções Orgânicas  

 Funções Oxigenadas  

 Propriedades gerais e aplicação.  

 Estrutura e nomenclatura IUPAC das funções: Álcool, cetona, 

aldeído, fenol, éter, ácido carboxílico e éster.  

 

Funções Nitrogenadas:  

Propriedades gerais e aplicação.   

Estrutura e nomenclatura IUPAC das funções: amina, amida e 

nitrocompostos.  

Isomeria: Isômeros planos de função e tautomeria. 

50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Disciplina 
Língua Inglesa 

 

2º BIM 

Valores e atitudes: 

Valores e atitudes (relações interpessoais, pontualidade, assiduidade e 

participação). 

20pts 

Trabalho: trabalho individual 10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

Pronomes Indefinidos 
20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral: 

Pronomes Indefinidos (Continuação) 
50pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

Filosofia 

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 e outros (observados ao longo do bimestre). 

 

20pts 

Trabalho  

Leitura e Fichamento do Livro:  PARADIDÁTICO O príncipe de 

Nicolau Maquiavel. 

- Exercícios  

10pts 

23/05 

Trabalho de Diagnóstico Multidisciplinar (TDM): 

 A Construção da Democracia 

 Conceitos Básicos de Política, Poder e Estado.  

 O pensamento de Maquiavel 

 

20pts 

20/06 à 
24/06 

Avaliação Bimestral: 

 A Construção da Democracia; 

 Conceitos Básicos de Política, Poder e Estado; 

 O pensamento de Maquiavel  

 Direitos humanos. 

 

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/

