
 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II – 9º ANO 
 

Esperam-se do candidato as seguintes habilidades linguísticas e de raciocínio lógico-matemático: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Leitura 
1.1. Compreender e interpretar textos de natureza ficcional e informativa, identificando: 

1.1.1. Relações (gramaticais e semânticas) entre diferentes fragmentos de um mesmo 
texto ou entre diferentes textos 

1.1.2. Sentido de palavras e expressões contextualizadas 
1.1.3. Mensagens (explícitas ou implícitas)  

1.2. Reelaborar as ideias transmitidas pelo texto de modo pessoal, claro, organizado e coerente   

1.3. Estabelecer relações de causa e consequência, temporalidade e espacialidade.  

1.4. Comparar e relacionar fatos 

1.5. Sintetizar ideias 

 

2. Produção de texto 

Redigir texto de intenção persuasiva - carta de leitor – revelando: 

2.1. Estruturação do gênero textual carta de leitor: data, vocativo, corpo, despedida e assinatura 

2.2. Expressão e argumentação próprias do gênero 
2.3.  Emprego da variedade linguística adequada ao gênero textual proposto  
2.4.  Coerência e coesão textuais 

 

3. Reflexão sobre a Língua  
3.1. Todas as classes gramaticais 
3.2. Empregar os verbos regulares, irregulares e auxiliares, nos tempos simples dos modos 

indicativo, subjuntivo e imperativo 
3.3. Tipos de Sujeito (simples, composto e desinencial ) 
3.4. Sujeito indeterminado  
3.5. Oração sem sujeito  
3.6. Adjunto adnominal  
3.7. Adjunto adverbial 
3.8. Tipos de predicado (verbal e nominal) 
3.9. Verbo de ligação e predicativo do sujeito  
3.10. Verbos impessoais  
3.11. Modo imperativo  
3.12. Vozes do Verbo 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Livro: Português - Linguagens - 8º ano – 8ª ed. Reformulada, 2014. 
Autores: CEREJA, William R. & COCHAR, Thereza M. 
Editora: Atual 

 

 

Conteúdo Programático 
para avaliação de 

ingresso  



MATEMÁTICA 

1. Números e Operações / Álgebra 
1.1. Conjuntos Numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais) 

1.2. Números primos e decomposição em fatores primos 
1.3. Representação de números na reta real 
1.4. Potências e suas propriedades  
1.5. Dedução de Fórmulas 
1.6. Cálculo Algébrico 

1.7. Fatoração (fator comum) 
1.8. Monômios: operações (adição, subtração, multiplicação e divisão)  
1.9. Polinômios: operações (adição, subtração, multiplicação)  
1.10. Equações polinomiais de 1º grau com coeficientes fracionários  
1.11. Sistemas de equações: métodos da adição e da substituição  
 

2. Grandezas e Medidas / Espaço e Forma 
2.1. Ângulos, paralelas e polígonos 
2.2.  Quadriláteros notáveis 
2.2. Triângulos – pontos notáveis 
2.3. Comprimento da circunferência 

 

3. Tratamento da Informação  
a. Contando possibilidades  
b. Noções de probabilidade 
c. Tabelas e gráficos: construção, leitura e interpretação 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Livro:  Imenes & Lellis – 8º ano 
Autores: IMENES, Luiz Márcio; LELLIS, Marcelo. Editora Moderna, 2010 

 

INGLÊS 

1. Reading Comprehension 

2. Vocabulary: shopping, food, leisure activities, clothes, weather, sports, school subjects, work 
and jobs, transport, types of houses, aches and pains, emotions, holiday activities. 

3. Verb tenses (affirmative/interrogative/negative forms): 
Present Simple  
Present Continuous 
Past Simple 
Past Continuous 
Present Perfect 
Future: will/ going to 

4. Comparative and superlative forms of the adjectives 

5. Used to 

6. 1ST and 2ND conditionals 

7. Relative pronouns 

8. Can/can’t 

9. “WH” questions: who/ what/ where… and how much/ how many 

10. Pronouns: subject/ object/ reflexive 

11. Possessive adjectives and pronouns 



12. Writing 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Livro: Complete Key for Schools  

Autor: McKEEGAN, David  
Editora: Cambridge 
 
Livro: Complete PET 
Autores: HEYDERMAN, Emma & MAY, Peter  
Editora: Cambridge 

 

OBS: Nas três áreas do conhecimento, considerar-se-ão desenvolvidas as habilidades pertinentes às 
séries anteriores. 

A habilidade de leitura e escrita e a resolução de situações-problema são requisitos essenciais. 


