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Conteúdos das provas de sondagem: Língua Portuguesa
Ensino Fundamental II
Ano

6º ano

7º ano

Assunto
Reflexão sobre a língua oral e escrita;
Fonologia: fonema e letra; encontros vocálicos; encontros consonantais; uso do
onde/aonde; mas/mais;
Morfologia: artigo; numeral; adjetivo; pronome; verbo; advérbio; preposição e
interjeição;
Interpretação de texto: gêneros narrativos.
Análise linguística:
adjetivo e sua classificação; uso de advérbios; função sintática do sujeito - tipos de
sujeito: oculto, desinencial e simples; operadores argumentativos (algumas
conjunções);
predicação verbal.
Leitura e produção de textos:
conto de terror/mistério; notícia; anúncio publicitário; poema; letra de canção; texto
didático.

8º ano

Análise linguística:
tempos verbais na narrativa; discurso direto, indireto e direto e indireto no texto
narrativo;
pronomes anafóricos - coesão textual; transitividade verbal e nominal; complementos
verbais e nominais; morfossintaxe - advérbio ampliando sentido do verbo.
Leitura e produção de textos
primeira página de um jornal: manchete, título e chamada; fotodenúncia; campanha
publicitária; roteiro de filme; carta do leitor.

9º ano

Análise linguística: processo de formação de palavras; tempo, modo, voz e
transitividade verbal; sintaxe: frase, oração e período; período composto por
coordenação – orações coordenadas; período composto por subordinação – orações
subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais; operadores argumentativos,
estratégias de argumentação; coesão textual; regência e concordância (nominal e
verbal); discurso direto e indireto.
Interpretação textual; características dos gêneros textuais: textos jornalísticos
(notícia, reportagem, infográfico, editorial); texto publicitário; texto instrucional;
narrativas de ficção científica; conto; resenha crítica; sinopse.

EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR

Conteúdos das provas de sondagem: Língua Portuguesa
Ensino Médio
Séries

1ª Série

2ª Série

3ª Série

Assunto
Pontuação; sintagma nominal; estrutura das construções com verbo de ligação;
orações coordenadas; orações subordinadas; intertextualidade; anáfora e catáfora;
operadores argumentativos e progressão temática.
Interpretação textual: fábula contemporânea; notícias falsas; resenha; entrevista;
biografia romanceada; documentos normativos; narrativas policiais e de suspense;
artigo de opinião.
Adequação ao uso da linguagem; variedades linguísticas;
Fonologia: fonemas e suas representações gráficas; tonicidade e acentuação gráfica;
estrutura das palavras; processos de formação das palavras;
Morfossintaxe; aspectos gramaticais – uso do imperativo;
Interpretação textual: características dos gêneros textuais: texto narrativo (elementos
da narração; fábula; apólogo; parábola; notícia); anúncio publicitário; texto
argumentativo; estratégias argumentativas; texto dissertativo; artigo de opinião.
Escrita e oralidade; variações linguísticas; coesão e coerências textuais;
Concordância nominal; concordância verbal; regência nominal; regência verbal; período
composto por coordenação (orações coordenadas); período composto por
subordinação (orações subordinadas substantivas, adjetivas; adverbiais); pontuação no
período composto;
Interpretação textual: características dos gêneros textuais: crônica argumentativa;
artigo de opinião; texto dissertativo-argumentativo; resenha crítica; editorial; charge;
cartum, tirinha.
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Conteúdos das provas de sondagem: Matemática
Ensino Fundamental II
Ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

Assunto
Sistema de numeração decimal;
Operações fundamentais com números naturais;
Multiplicação e divisão por 10,100 e 1000;
Sistema monetário;
Medidas: comprimento, capacidade, massa e tempo;
Números racionais: frações (representações, operações e situações-problema),
números decimais, porcentagem e situações-problema envolvendo números decimais e
porcentagem;
Situações-problema com números naturais envolvendo as quatro operações;
Leitura de gráficos e tabelas.
Fundamentos da Geometria Espacial
Problemas envolvendo as quatro operações, MMC(problemas), problemas de
porcentagem, números primos, regras de divisibilidade, expressões numéricas( as
quatro operações e potência) e geometria (ponto, reta e plano) e áreas de figuras
planas.
Expressão numérica com potência, expoente negativo, decimal, com fração e raiz
quadrada. Regra de três simples, fração geratriz, números racionais, problema com
fração, problema com números negativos e problema com números decimais.
Monômios, polinômio, valor numérico de uma expressão, produtos notáveis, fatoração,
Áreas e perímetros de figuras planas, Pontos notáveis de um triângulo (ortocentro,
incentro, circuncentro e baricentro).
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Conteúdos das provas de sondagem: Matemática
Ensino Médio
Séries
1ª Série

2ª Série

3ª Série

Assunto
Teorema de Pitágoras. Semelhança de triângulo, Trapézio isósceles, Triângulos,
Trapézio retângulo, Perímetro de figuras planas, volume de sólidos (prismas, cilindro, e
cone).
Operações com frações.
Semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, altura de um triângulo, bissetriz e a
soma dos ângulos internos de um triângulo. Seno, Cosseno e a tangente de um
triângulo retângulo. Teoria dos conjuntos, Função do 1º e 2º graus, potenciação.
Arcos e ângulos na circunferência, Função seno e função cosseno, Teorema de
Pitágoras, Razões trigonométricas no triângulo retângulo, Progressão Aritmética e
geométrica, Análise combinatória (Princípio fundamental da contagem, Permutação
simples, Permutação com elementos repetidos e Permutação Circular, Arranjo e
Combinação).

