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Variedades linguisticas ,cartas argumentativas,Modernismo 3ª geração, concretismo ,tropicalismo e literatura contemporãnea I
Brasil República
Indicadores sociais , Efeito Estufa , Geógrafo Milton Santos , fome zero
Evolução , teoria evolutivas e sintéticas
Lei da térmodinãmica, introdução ao magnetismo,fontes de campo magnético,força magnética e indução eletromagnética
Números complexos l e ll e polinômios
Reação de adição eleminação, bioquimica
Anatomia e nutrição esportiva
Op.Arte e linguagens artistica
Phrasal Verb – Conditional affir and negative
Foucault / Habermas
Historiografia do Brasil
Sistema de amortização constanta (SAC), sistema de amortização francês (Price) e Sistema de amortização misto
Tipos de gráficos, frequência absoluta e frequência relativa
Palavras homônimas, palavras parônimas, abreviações e abreviatura
Administração de conflitos ,qualidade de vida, saúde ocupacional e estilos de administração

Planejamento organizacional ,logistica ,plano de Marketing,planejamento financeiro
Processos de desenvolvimento do Software ,modelo em cascata ,diagrama UML.
Javascript , Manipulação e elementos na Dom
HTML e CSS ,Tags , Classes e Ids
Sistemas operacionais , internet e história da computação
Modelo conceitual , generalização , especificação,tipos de chave , modelo lógico,tipos primitivos SQL , modelo físico e comandos SQL.
Pesquisa de mercado,sustentabilidade,economia e ciclo PDCA

COLÉGIO FILOMENA DE MARCO
Conteúdos Ensino médio Exame final 2019 - 2º REG/ADM/INF
Port

Variedades linguisticas ,cartas argumentativas,Modernismo 3ª geração, concretismo ,tropicalismo e literatura contemporãnea I

Hist

Brasil República

Geo

Indicadores sociais , Efeito Estufa , Geógrafo Milton Santos , fome zero

Bio

Evolução , teoria evolutivas e sintéticas

Física

Lei da térmodinãmica, introdução ao magnetismo,fontes de campo magnético,força magnética e indução eletromagnética

Mat

Números complexos l e ll e polinômios

Quí

Reação de adição eleminação, bioquimica

Ed. Física Circuito
Artes

Op.Arte e linguagens artistica

Inglês

Phrasal Verb – Conditional affir and negative

Filo

Existencialismo

Socio

Sustentabilidade

Mat Fin.

Sistema de amortização constanta (SAC), sistema de amortização francês (Price) e Sistema de amortização misto

Estatis

Tipos de gráficos, frequência absoluta e frequência relativa

Red.oficial Palavras homônimas, palavras parônimas, abreviações e abreviatura
ADM RH

Administração de conflitos ,qualidade de vida, saúde ocupacional e estilos de administração

DES PROJ Planejamento organizacional ,logistica ,plano de Marketing,planejamento financeiro
AS1

Processos de desenvolvimento do Software ,modelo em cascata ,diagrama UML.

Fund Log

Javascript , Manipulação e elementos na Dom

Web

HTML e CSS ,Tags , Classes e Ids

Info Básic Sistemas operacionais , internet e história da computação
CSBD
Modelo conceitual , generalização , especificação,tipos de chave , modelo lógico,tipos primitivos SQL , modelo físico e comandos SQL.
Adm.Emp. Pesquisa de mercado,sustentabilidade,economia e ciclo PDCA

