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I – INTRODUÇÃO
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. Ele consta de informações gerais,
uma lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a continuidade dos seus
estudos, algumas orientações de estudo específicas da disciplina e uma atividade a ser realizada em casa
durante o período de preparação para a prova.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e
a realização completa e precisa da atividade indicada neste roteiro.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que
pressupõe esforço, disciplina, organização e responsabilidade.
II – INFORMAÇÕES GERAIS
 Data das provas: 16 de setembro (o cronograma com o horário de aplicação das provas será divulgado
em sua sala e nos corredores da escola e no site do colégio).
 Valor total: 35 pontos.
 Bibliografia: material didático utilizado durante a 2ª etapa do ano letivo em curso: livro-texto, caderno de
anotações, exercícios diversos (é interessante rever também as provas realizadas durante a 2ª etapa)
 Natureza da prova: prova com aproximadamente 50% do valor em questões abertas e 50% em questões
de múltipla escolha.
 Valor da prova: 31,5 pontos.
 Valor da atividade: 3,5 pontos.
 A atividade realizada em casa deve ser entregue no início do horário de aplicação da prova.
III – CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
•CAPÍTULO 01 – Industrialização e Imperialismo.
•CAPÍTULO 12 – Período democrático brasileiro 1945 – 1964.
•CAPÍTULO 13 – Regime Militar.
Habilidades:
 Observar a importância da esfera simbólica na construção de visões de mundo.
 Comparar aspectos da realidade histórica de diferentes tempos históricos, estabelecendo
semelhanças e diferenças, continuidades e descontinuidades entre eles.
 Reconhecer formas de produzir e a diversidade das relações de trabalho em uma sociedade ou
povo especificado.
 Caracterizar formas de organização e de exercício do poder político em diferentes sociedades.
 Avaliar criticamente conflitos políticos ao longo da história.
 Caracterizar formas de organização e de exercício do poder político que comprometem os princípios
da democracia e/ou da cidadania.
 Analisar as conquistas sociais e as transformações ocorridas nas legislações em diferentes períodos
históricos.
 Reconhecer a importância do voto e da participação política para a o exercício da cidadania.
 Caracterizar movimentos de reação e/ou contestação político-sociais em diferentes contextos
históricos.
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Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em
processos de disputa pelo poder.

IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA:
 Estabeleça um horário de estudo todos os dias e organize o seu tempo.
 Crie um ambiente tranquilo para os estudos: evite locais com ruídos ou aparelhos eletrônicos
ligados, ou movimentos que possam desviar sua atenção.
 Separe e organize o material que será usado para os seus estudos de recuperação, tais como:
livro, caderno, provas e trabalhos feitos.
 Procure ajuda, em caso de dúvidas, elabore perguntas sobre o tema e busque respondê-las.
 Mantenha sempre ao lado o seu dicionário e, em alguns casos, utilize o glossário presente no
final do seu livro e do seu caderno.
 Refaça as atividades do seu caderno e do final de cada capítulo.
 Identifique as ideias principais de cada tópico ou capítulo estudado.
 Prepare-se para o trabalho de recuperação, e faça-o com bastante atenção e capricho.
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