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Ensino Médio 

Discursivas 3º Período 

Avaliação discursiva – 03/09 

1ª série 

Arte 
• Música: música popular e música folclórica 

• Visual: arquitetura romana e arte paleocristã  

• Cênica: Tragédia Grega: Ifigênia em Áulis 

 

  

Português • Literatura:  

Quinhentismo: literatura de viagens; 

Quinhentismo: literatura de catequese; 

Introdução ao Barroco; e  

Interpretação de textos literários. 

• Gramática: 

 *Tipos de enunciado, *predicação verbal, *tipos de sujeito, * 

termo "se" (índice de indeterminação do sujeito e pronome 

apassivador), *termos subordinados ao verbo (complemento 

verbal, adjunto adverbial e agente da passiva), * função sintática 

do pronome oblíquo átono. 

 

  

Redação • Texto dissertativo 

  



2 

 

 

2ª série 

Arte • Música: Música programática e nacionalismo no período 

romântico 

• VISUAL: Romantismo na Europa e no Brasil 

• Cênica: Teatro Elisabetano: Medida por Medida. 

 

  

Portugues • Literatura: Realismo, “ Pai contra mãe” e “ A Cartomante”, de 

Machado de Assis (PAS/UnB).  

 

• Gramática  

I.Termos subordinados ao verbo; 

II.Termos subordinados ao nome; 

III.Oração subordinada substantiva: tipo e forma; 

IV. Oração subordinada adjetiva: tipo e forma  

Funções sintáticas dos pronomes relativos  

Emprego dos pronomes relativos  

V. Orações subordinadas adverbiais: tipo e forma- valor 

semântico das conjunções subordinativas adverbiais 

VI. Orações coordenadas - valor semântico das conjunções 

coordenativas 

VII. Emprego da vírgula entre os termos e entre orações 
 

  

Redação • Atividade avaliativa 
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3ª série 

Arte • Música: Tropicalismo X antropofagia e ÁLbum Panis et circenses 

• VISUAL: Modernismo no Brasil - I Fase 

• Cênicas: Teatro Moderno Brasileiro, tragédia de costumes, peça 
Perdoa-me por me traíres, de Nelson Rodrigues. 
 

  

Português • Literatura: Modernismo 2ª fase - contexto histórico e 
características literárias (poema e prosa);  

• Leituras do PAS/UNB 3ª Etapa Subprograma 2019-2021 - "O 
recado do morro", Guimarães Rosa e "Poemas aos homens do 
nosso tempo", Hilda Hilst.  

• Gramática: Regência verbal, Uso do acento grave, Concordância 
nominal. Texto: Funções da Linguagem, Coesão Textual, Gêneros 
e Tipologias Textuais. 

 
 

  

Redação • Atividade avaliativa  

  
 


