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CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

6ª ANO (5ª SÉRIE) DO ENSINO FUNDAMENTAL II

LINGUA PORTUGUESA – Leitura, compreensão e interpretação textual (Fábula, 
Anedota, História em quadrinhos, Carta Pessoal); uso de sinais de pontuação; 
acentuação gráfica; divisão silábica; flexões de gênero e de número (Substantivo e 
Adjetivo); sons de X, Z, CH, U, L; emprego adequado de J, G, H, S, SS, Ç, M (antes 
das letras P e B); sinônimos e antônimos. 

MATEMÁTICA – Sistema de numeração decimal: valor relativo e absoluto dos números; 
classe e ordens. Sistema de numeração romana; números ordinais e cardinais.
Operação com números naturais: propriedades da adição, subtração, multiplicação, 
dobro, triplo, quádruplo, sêxtuplo, divisão, critérios de divisibilidade, máximo divisor comum, 
mínimo divisor comum. Frações: números fracionários, leitura de fração, tipos de fração, 
simplificação de frações, reduzindo frações ao mesmo denominador, comparando frações.
Operações com frações (adição, subtração, multiplicação, divisão).  

7º ANO (6ª SÉRIE) DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

LINGUA PORTUGUESA – Leitura, compreensão e interpretação textual (Poema, 
Anúncio, Cartum, Charge, História em quadrinhos); distinção entre letra e fonema; 
uso de sinais de pontuação; acentuação gráfica; grupos vocálicos (ditongo, tritongo, 
hiato); grupos consonantais e dígrafos; divisão silábica; classes de palavras ou 
gramaticais: pronome (pessoal, possessivo e demonstrativo) e verbo (identificação, 
flexões de pessoa/número/tempo/modo); sons de X, Z, CH, U, L; emprego adequado 
de J, G, H, S, SS, Ç, M. 

MATEMÁTICA – Sistema de numeração - Números naturais: Operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Divisibilidade: números primos, 
decomposição em fatores primos, MDC e MMC. Geometria: Polígonos (triângulos e 
quadriláteros). Números Racionais: Forma fracionária e decimal, operações com números 
racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação), resolução de problemas. 
Medidas: Unidades de medida de comprimento, de massa, de capacidade, de superfície e 
volume, perímetro de um polígono, áreas das principais figuras planas (retângulo, quadrado, 
paralelogramo, triângulo e trapézio). 

8º ANO (7ª SÉRIE) DO ENSINO FUNDAMENTAL II

LÍNGUA PORTUGUESA - Leitura, compreensão e interpretação textual (Notícia, 
Reportagem, Crônica, História em quadrinhos, Poema); linguagem formal e informal; 
Preposição (identificação, combinação e contração das preposições); Termos 
essenciais da oração (sujeito e predicado – identificação e classificação); 
transitividade verbal; modo imperativo (afirmativo e negativo); linguagem figurada 
(metáfora e comparação). 

MATEMÁTICA - Números na Forma Fracionária e na Forma Decimal. Operações com 
números na forma fracionária e decimal (adição e subtração, multiplicação, divisão).
Potências: Estudando potências, Propriedades de potências, Potência de base 10, 
Números quadrados perfeitos. Equações: Expressões Algébricas: Simplificando 
expressões algébricas. Estudando Equações e Inequações: Igualdade, Equações; 
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Conjunto universo e conjunto solução de uma equação; Equação do 1° Grau com uma 
incógnita; Equações do 1° grau com duas incógnitas; Sistemas de equações do 1° grau com 
duas incógnitas. Proporcionalidade: Grandezas diretamente proporcionais, Grandezas 
inversamente proporcionais. Regra de Três: Regra de três simples e composta. 
Porcentagem: Estudando porcentagem, Porcentagem e regra de três. Ângulos: O ângulo e 
seus elementos, Medida de um ângulo, Operações com medidas de ângulos (adição e 
subtração, multiplicação e divisão por um número real), Bissetrizes de um ângulo, Ângulo 
reto, ângulo agudo e ângulo obtuso, Ângulos complementares e suplementares Ângulos 
opostos pelo vértice. Polígonos: Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. 
GRANDEZAS E MEDIDAS: Medidas de volume: Noções de volume, Volume do 
paralelepípedo. 

9º ANO (8ª SÉRIE) DO ENSINO FUNDAMENTAL II

LINGUA PORTUGUESA Leitura, compreensão e interpretação textual (Crônica, 
Conto, História em quadrinhos, Poema); linguagem formal e informal; classes de 
palavras ou gramaticais (advérbio, preposição, conjunção – identificação, 
classificação e emprego); estrutura e processos de formação das palavras; termos 
essenciais da oração (sujeito e predicado – identificação e classificação); termos 
integrantes da oração (complementos verbais: objeto direto e objeto indireto); sinal 
indicativo de crase.  
MATEMÁTICA - Aritmética: Problemas envolvendo as operações fundamentais; Sistemas 
de medidas; Razões; Proporções; Regra de três simples; Regra de três composta; 
Porcentagem. Conjuntos numéricos: os conjuntos e suas representações, os números 
reais e a reta numérica; Álgebra: Expressões algébricas; Cálculo algébrico; Produtos 
notáveis, Frações algébricas; Equações do 1º grau com uma ou duas incógnitas; Sistemas 
de equações do 1º grau com duas incógnitas; Equações e sistemas de equações 
fracionárias, Inequações do 1° grau com uma incógnita. Geometria euclidiana plana: 
Ângulos e triângulos; Figuras semelhantes; Figuras congruentes; Quadriláteros e 
circunferências, Perímetro de um polígono e da circunferência; Área de uma superfície. 

1º SÉRIE - ENSINO MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA - Leitura, compreensão e interpretação textual (identificar e 
caracterizar o texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo); polissemia; 
denotação e conotação; figuras de linguagem (metáfora e comparação); Período 
Composto por Coordenação (identificação e classificação das orações coordenadas 
sindéticas e assindéticas); orações subordinadas adverbiais (identificação e 
classificação); sinal indicativo de crase; uso das palavras MAS/MAIS, MAL/MAU, 
HÁ/A, PORQUE, PORQUÊ, POR QUE, POR QUÊ.  
MATEMÁTICA – Potenciação: Potência de um número real, Propriedades das potências, 
Simplificação de expressões. Radicais: Radical aritmético e suas propriedades, Operações 
com radicais, Racionalização de denominadores. Equações do 2° grau: Equações 
redutíveis à do 2° grau (equação irracional). Sistemas de equações do 2° grau. Funções:
Sistema de coordenadas cartesianas, Funções polinomiais do 1° grau e do 2° grau. 
Geometria: Teorema de Tales, Semelhança de triângulos, Relações métricas no triângulo 
retângulo, Teorema de Pitágoras. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Medidas:
Unidades de medidas de comprimento, de área e de volume. Áreas das principais figuras 
planas (retângulo, quadrado, paralelogramo, losango, triângulo, trapézio e círculo). 
Polígonos regulares, Comprimento da circunferência.
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