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ROTEIRO PROGRAMÁTICO PARA ALUNOS QUE IRÃO CURSAR O 

9o ano do Ensino Fundamental 
 
a) Conteúdo Programático de Matemática 

01. Operações com números fracionários 
02. Operações com números decimais 
03. Operações com números positivos e negativos 
04. Números primos 
05. Produtos notáveis e polinômios 
06.  Potências e raízes 
07. Equações e sistema de equações 
08. Perímetros, áreas e volumes 
09.  Ângulos, retas e polígonos 

 
b) Conteúdo Programático de Português 

A. Redação: produzir um texto, em um 
mínimo de 20 linhas, do tipo textual 
crônica argumentativa, conforme 
determinado na prova, desenvolvendo o 
tema indicado, usando a norma-padrão 
da língua. 

B.  Estudo de texto: 
1.1.  Leitura, compreensão e interpretação 

de textos verbais, não verbais e 
mistos. 

1.2.  Vocabulário – Significação de 
palavras ou expressões em 
contexto. 

 

C.   Análise linguística:  
 Conteúdos: acentuação gráfica; pontuação; translineação; ortografia; 

uniformidade de tratamento; uso de conectores; emprego das diversas classes 
de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção); reconhecimento das funções sintáticas (sujeito, 
predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto 
adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, agente da passiva); frase, 
oração e período; classificação do sujeito e do predicado; sintaxe de 
concordância, sintaxe de regência, sintaxe de colocação; variedades 
linguísticas e figuras de linguagem. 
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