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Conteúdo para Sondagem Pedagógica
ENSINO FUNDAMENTAL II- 9º Ano
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa

CONTEÚDOS
- Leitura e organização dos diferentes gêneros textuais;
-Elementos estruturadores dos gêneros textuais (Cartaz, Folder, Gráficos,
Notícia, Reportagem, Entrevista);
-Estudo das orações (subordinadas e coordenadas);
-Ortografia e pontuação; - Elementos da narrativa.
Os números reais:
-Conjuntos numéricos
-Os números racionais e sua representação decimal.
-Os números irracionais: O número π, Comprimento da
circunferência.
Sistema de equações do 1º grau:
-Sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas
-Problemas
Álgebra: Estudando polinômios:
-Expressões algébricas
-Monômios: Operações
-Polinômios: Adição Algébrica, Multiplicação, Divisão
Produtos notáveis:
-Produto da soma pela diferença de dois termos
-Quadrado da soma de dois termos

Matemática

-Quadrado da diferença de dois termos.
Fatoração:
-Fator em evidência
-Agrupamento
-Trinômio quadrado perfeito
-Diferença de dois quadrados
-Fatorando mais de uma vez
Frações Algébricas:
-Simplificando uma fração algébrica
-Operações
Geometria: Ângulos
-Ângulos formados por duas retas com uma transversal
-Ângulos correspondentes
-Ângulos alternos
-Ângulos colaterais
Geometria: Estudo dos triângulos:
-Condição de existência de um triângulo
-Soma dos ângulos internos de um triângulo
-Relação entre o ângulo interno e externo

-Figuras congruentes: Casos de Congruência de triângulos
-Triângulos: isósceles, retângulo e equilátero.
-Geometria: Polígonos
-Diagonais
-Soma dos ângulos internos
-Soma dos ângulos externos
-Ângulos internos
-Ângulos externos
História:
-Movimento Iluminista e suas características e influências
-Revolução Francesa
-Revolução Industrial
-Características do I Reinado – Brasil
-Características do II Reinado – Brasil:
A relação da revolução Francesa com o processo de independência do Brasil.
Elevação do status à Reino Unido de Portugal e Algarves. Abertura dos
Ciências Humanas

portos.
O processo político e econômico que culminou na independência do Brasil.
As mudanças políticas a partir da Abolição da Escravatura: Mudança de
cenário, processo para a Proclamação da República.
Geografia:
-Formas de regionalizar o mundo.
-Indicadores sociais e econômicos.
-Níveis de desenvolvimento.
-Genética: DNA, cromossomos e a determinação do sexo, cromatina,
trabalhos de Mendel.

Ciências da
Natureza

-Reprodução humana.
-Doenças sexualmente transmissíveis.
-Sistemas: Cardiovascular, digestório e respiratório.
-Transmissão do impulso nervoso.

