








 

 
 

 

Conteúdos  de acesso ao 9º ano – Ensino Fundamental II 

 

Língua Portuguesa 

 

 Interpretação e compreensão de texto 

 Artigo de opinião: características do gênero 

 Sintaxe do período simples 

 Vozes verbais 

 Figuras de linguagem: antítese, paradoxo, 

ambiguidade, ironia, hipérbole, eufemismo, metáfora 

e comparação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matemática 
 

 Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo 
e seus elementos, polígonos e seus elementos, circunferência, 
disco, raio, diâmetro, corda, retas tangentes e secantes. 

 Utilizar o grau como unidade de medida de ângulo. 

 Resolver problemas que envolvam o cálculo de porcentagem. 

 Operar com números racionais em forma decimal e 
fracionária: adicionar, multiplicar, subtrair, dividir, calcular 
potências e calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos. 

 Interpretar e utilizar dados apresentados num gráfico de 
colunas. 

 Localizar números inteiros na reta numérica, utilizando a 
ordenação no conjunto 

 Resolver problemas que envolvam números racionais. 

 Resolver problemas que envolvam  equação do primeiro grau. 

 Identificar segmento, ponto médio de um segmento, triângulo 
e seus elementos, polígonos e seus elementos, circunferência, 
disco, raio, diâmetro, corda, retas tangentes e secantes. 

 Identificar grandezas diretamente proporcionais.
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