EXAME PARA O 6º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto, interpretação, vocabulário.
Encontros vocálicos, encontros consonantais,
dígrafos.
Acentuação gráfica.
Sílaba átona e tônica – classificação.
Estudo das classes gramaticais.
Ortografia: s,z,SS,xc,c,ç,x,ch,j,g,h .

MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal;
Conjunto dos Naturais - operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão,potenciação e radiciação)
Divisibilidade;
MMC e MDC – Determinação e Problemas;
Números Racionais – Operações, simplificação,
comparação, classificação e equivalência de frações.
Problemas.

EXAME PARA O 7º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto, interpretação, vocabulário •
A narrativa ficcional: autor, narrador e
personagem
Sílaba tônica e sílaba átona - classificação
Acentuação gráfica
Substantivo e verbo
Artigo
Combinação de artigo com preposição.
Adjetivo • Derivação imprópria:
substantivos/adjetivos.
Ortografia de palavras cognatas e com sufixo -ês /
-esa/-ez/eza
Conjunção (conceito, funções e sentido).

MATEMÁTICA
1- Sistema de numeração
2- Conjunto dos números naturais
• Operações
• Problemas
• Análise e solução de problemas
3- Múltiplos e Divisores
• Números primos
• MDC e MMC
• Problemas
4- Conjuntos dos números Racionais
• Operações - Problemas
• Potenciação e Radiciação
• Porcentagem
5- Gráficos
• Análise e solução de problemas
6- Polígonos

EXAME PARA O 8º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos - vocabulário
Os tipos de sujeito.
Verbos. Verbo regular e verbo irregular.
O predicado –classificação.
Predicativo do sujeito.
Características e função do verbo intransitivo e do
verbo transitivo.
Estrutura do predicado verbal.
Complemento verbal.
Concordância verbal-Regra básicas de
concordância verbal.
Sinais de pontuação - Usos de ponto, dois-pontos,
aspas, travessão, vírgula, reticências.
Ortografia - s,z,ss,xc,c,ç,x,ch,j,g,h e acentuação.

MATEMÁTICA
1- Números Inteiros
• Operações e Problemas
2- Números Racionais
• Operações e Problemas
3- Equação do 1º grau
4- Regra de três
5- Ângulos
6- Círculos e circunferência
7- Áreas
6- Polígonos Regulares

EXAME PARA O 9º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
Interpretação de textos
A – Cálculo Algébrico
Pronomes pessoais retos e oblíquos (átonos e
• Conjunto dos racionais, operações. expressões
tônicos): definição, morfologia e sintaxe.
algébricas, operações , produtos notáveis e fatoração,
Noção de sujeito, predicado e predicação verbal.
equações e inequações:
Função dos complementos verbais na oração.
B – Geometria
Regras de uso da crase.
• Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por
Voz ativa e voz passiva.
uma transversal, triângulos, resolução de problemas.
Voz passiva analítica e pronominal.
C - Pesquisas estatísticas, possibilidades e probabilidades.
Aposto
• Tabelas e gráficos, frequência absoluta e relativa,
Complemento nominal
tabelas de distribuição de freqüências, experimentos
aleatórios, espaço amostral, probabilidade.
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•
•
•
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EXAME PARA O 1 º ANO DO ENSINO MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
•
Álgebra:
Interpretação de texto
Conjuntos numéricos , operações com radicais,
Funções sintáticas
Conceituação de enunciado, frase, oração e racionalização de denominadores, equação do 2º grau, soma
e produto das raízes, sistemas de equações.
período.
• Geometria
Tipos de período.
Teorema de Tales, homotetia, semelhança, teorema de
Encadeamento de orações no período
Pitágoras e suas aplicações, relações métricas num
composto.
triângulo retângulo, razões trigonométricas .
Coordenação e subordinação
• Matemática financeira
Classificação das orações coordenadas e
Juros simples e compostos.
subordinadas
Pronome relativo - emprego
Concordância verbal: verbo ser e casos
especiais

EXAME PARA O 2 º ANO DO ENSINO MÉDIO
MATEMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA
Textos, interpretação e vocabulário;
• Aritmética
Estrutura das palavras – elementos mórficos;
Regra de três, MMC, MDC.
Processos de Formação de Palavras
• Álgebra
Classes Gramaticais
Função afim, quadrática e logarítmica.
Ortografia – emprego de letras
Análise de gráficos.
Acentuação gráfica
• Geometria
Crase
Trigonometria no triângulo retângulo;
Áreas e perímetros de figuras planas.
EXAME PARA O 3 º ANO DO ENSINO MÉDIO
MATEMÁTICA
LÍNGUA PORTUGUESA
Textos, interpretação, vocabulário
• Aritmética
Períodos simples e composto
Regra de três, MMC, MDC.
Orações coordenadas e subordinadas
• Álgebra
Emprego dos pronomes relativos
Função afim, quadrática; Análise de gráficos;
Figuras
Progressão aritmética e geométrica, análise
Acentuação e crase
combinatória, probabilidades.
• Geometria/Geometria Espacial
Áreas de figuras planas, poliedros, prismas e
cilindros.

