
Programa para processo admissional 2022

9º ano do Ensino Fundamental

1.    Língua portuguesa
● Estudo dos aspectos linguísticos (pertencentes aos níveis fonológico, mórfico, sintático -

relativamente ao período simples - e semântico) em diferentes textos; recursos expressivos
da língua. Procedimentos de construção e recepção de textos; norma padrão e variação
linguística.

2.    Produção Textual
● O candidato deverá estar apto a escrever textos pertencentes à ordem do argumentar:

crônicas, artigos de opinião, redações dissertativo-argumentativas a partir de temática de
relevância social.

3.    Matemática

Números
Notação científica;
Potenciação e radiciação;
O princípio multiplicativo da contagem;
Porcentagens;
Dízimas periódicas: fração geratriz.

Álgebra
Valor numérico de expressões algébricas;
Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano;
Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no plano
cartesiano;
Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais.

Geometria
Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros;
Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas.

Grandezas e medidas
Área de figuras planas;
Área do círculo e comprimento de sua circunferência;
Volume de bloco retangular;
Medidas de capacidade.



Probabilidade e estatística
Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para
determinado conjunto de dados;
Medidas de tendência central e de dispersão.

4. Inglês

● Describing a story
● Reporting events in the past
● Past continuous
● Ability & competence in the past
● Time expressions in the past
● Comparing
● The human voice
● Talking about conditions and consequences
● Describing how people do things
● Making demands
● Expressions with look
● Making art
● Emotions and things that cause emotions
● Things we do with photos
● Different elements of a movie
● Describing purpose
● Describing emotions and physical sensations
● Talking about pros and cons
● Making predictions
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