
Conteúdo Programá�co Anos finais 

AVALIAÇÃO DE SONDAGEM 2022 6º ano 
 

Todo teste/diagnós�co terá como foco: Leitura e interpretação de texto mul�modais (crônica, narra�vo, 
fábula, quadrinhos, diálogos, texto informa�vo, jornalís�co, no�cia, mapas, gráfico e tabelas) 

 
Resolução de situações-problemas 

Português Matemática 
 

  
 

 Sistema de numeração 
 

Leitura e interpretação -Sequência numérica até centena de bilhão 
 

- Localizar informações explícitas e implícitas em um 
texto. -Composição e decomposição 

 

-Iden�ficar a ideia central de um texto -Arredondamento e resultado aproximado 
 

-Iden�ficar a ideia de uma palavra e/ou expressão a par�r Operações 
 

de um contexto. 
-Adição e subtração  

 
 

-Comparar textos sobre o mesmo tema. 
-Mul�plicação com 3 algarismos  

 
 

Conhecimentos linguís�cos 
-Divisão com dois algarismos no divisor  

 
 

-Classificação de palavras (tonicidade) 
-Múl�plos, divisores e critérios de divisibilidade  

 
 

-uso: porque/ por que/ porquê/mal/mau/há/a/atrás/tráz 
-MMC, MDC, fatoração  

 
 

-substan�vo: próprios e comuns 
-Números primos e compostos  

 
 

-Pronomes: retos, pessoais, possessivos e demonstra�vos. Números racionais 
 

-Adje�vos 
-Termos da fração  

 
 

-Verbos: modos indica�vo, impera�vo, subjun�vo 
-Iden�ficação e comparação  

 
 

 
-Adição  e  subtração  com  denominadores  iguais  
e 

 

 diferentes 
 

 -Cálculo de fração de um inteiro 
 

 Números decimais 
 

 -Adição, subtração, comparação 
 

 
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
A MISSÃO do Instituto Educacional Santa Rita de Cássia é prestar à comunidade um serviço educativo de excelência 
contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como 
agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu humanismo 
e por elevados padrões de exigência e responsabilidade. 
 
Sentimo-nos honrados por escolher nossa instituição como parceira da sua vida.                            Direção 



 CONTÉUDO PROGRAMÁTICO Anos finais 

AVALIAÇÃO DE SONDAGEM 2022 7º ano 
 

Todo teste/diagnós�co terá como foco: Leitura e interpretação de texto mul�modais (crônica, narra�vo, 
fábula, quadrinhos, diálogos, texto informa�vo, jornalís�co, no�cia, mapas, gráfico e tabelas) 

 
Resolução de situações-problemas 

 
 
Português Matemática 
 
Leitura e interpretação 
-Identificação do tema ou assunto do texto, 
Interpretar 
ideias e informações centrais e periféricas, 
- Vocabulário, Conhecer narrativa em prosa, 
Conflito, 
clímax e desfecho, 
 

-Classificar a função do texto segundo a sua variedade 
- �tulo, Sen�dos e sonoridade, 

- Identificar e classificar os tipos de narrador, 
marcas de 
conexão de um texto, causa e consequência – 
Desenredo, 
Frase (classificação em relação à entonação e à 
estrutura), 
-Classes de palavras  (substantivo,
 adjetivo,  artigo, 
numeral), 
Acentuação gráfica (classificação quanto à 
tonicidade e 
regras de acentuação), 
Pronomes demonstrativos, pessoais,   
possessivos, 
demonstrativos), Produção de texto (aviso ou carta), 
Ortografia, Identificação de Gêneros Textuais, 
Interjeição, 
Verbos (tempo e modo), Advérbio, Locução 
Verbal e 
 
Pontuação. 

 
Sistema de numeração 
-Números naturais 
-  Reconhecimento  dos  diferentes  significados  
e 
representações dos números e operações, 
-  Operações  matemáticas,  Resolução  de  
situações  - 
problema nos conjuntos N, 
 
  Problemas envolvendo divisibilidade, múl�plos e 
divisores, MDC e MMC, Fração (operações e 
problemas), 
 
-Porcentagem em problemas – 
- Formas geométricas planas e espaciais: 
vértices, faces, 
arestas - Perímetro, áreas, volume - Ângulos, 
polígonos e 
circunferência – 
- Potenciação e radiciação. 
 

 
 
A MISSÃO do Instituto Educacional Santa Rita de Cássia é prestar à comunidade um serviço educativo de excelência 
contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como 
agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu humanismo 
e por elevados padrões de exigência e responsabilidade. 
 
Sentimo-nos honrados por escolher nossa instituição como parceira da sua vida. 
 

Direção 



 CONTÉUDO PROGRAMÁTICO Anos Finais 

AVALIAÇÃO DE SONDAGEM 2022 8º ano 
 

Todo teste/diagnós�co terá como foco: Leitura e interpretação de texto mul�modais (crônica, narra�vo, 
fábula, quadrinhos, diálogos, texto informa�vo, jornalís�co, no�cia, mapas, gráfico e tabelas) 

 
Resolução de situações-problemas 

 
Português Matemática 

 
Leitura e interpretação 
-Interpretar ideias e informações no texto, Conto, artigo, 
 
poema, 
-Descobrir novos vocabulários, Momentos e elementos 
da 
 
narrativa, 
-Encontrar conceitos dos elementos da narrativa, 
Concluir 
 
e dissertar sobre o tema, 
-Língua falada e língua escrita, Selecionar e aplicar os 
 
conceitos, Parágrafo e os recursos gráficos na escrita, 
 
-Interpretar o valor semântico das palavras e comparar 
textos, Elementos da narrativa, 
 
-Tipos de narrador (identificação), Caracterizar os textos 
narrativos, Identificar os elementos narrativos, Frase, 
oração e período, Termos essenciais (sujeito) – 
Preposição, 
Advérbio e locução adverbial, Verbos (tempo e modo), 
Locução verbal, Adjetivo, locução adjetiva - Interjeição - 
Produção  de  texto,  Notícias  e  contos,  Sintaxe 
(sujeito/predicado e suas classificações), Gêneros 
textuais 
e Pontuação. 
 
 
 
 
 

 
Sistema de numeração 
- Resolução de situações-problema envolvendo números 
inteiros e números racionais, N, Q, Z - Analisar, 
interpretar 
e saber completar extratos bancários, 
  
-Resolução  de  equações  e  de  situações-problema 
envolvendo equações, 
  
- Resolução de inequações e de situações problema 
envolvendo inequações, 
  
-Proporcionalidade,  Resolução  de  situação-problema 
envolvendo a  variação  de 
inversamente proporcionais, 
 
- Analisar informações envolvendo a variação de 
grandezas 
como recurso para a construção de argumentação, 
 
-Resolução de situações-problema envolvendo situações 
com regra de três simples e composta, 
  
-Juros simples, Porcentagem, 
-Relacionar  conhecimentos  que  envolvam  ângulos  e 
 
circunferências com a construção de gráficos de setores, 
Resolução de situações-problema envolvendo gráficos 
de 
setores,  
  

 
 
 
A MISSÃO do Instituto Educacional Santa Rita de Cássia é prestar à comunidade um serviço educativo de excelência 
contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como 
agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu humanismo 
e por elevados padrões de exigência e responsabilidade. 
 
Sentimo-nos honrados por escolher nossa instituição como parceira da sua vida. 
 

Direção 



Conteúdo Programá�co Anos finais 

AVALIAÇÃO DE SONDAGEM 2022 9º ano 
 

Todo teste/diagnós�co terá como foco: Leitura e interpretação de texto mul�modais (crônica, narra�vo, 
fábula, quadrinhos, diálogos, texto informa�vo, jornalís�co, no�cia, mapas, gráfico e tabelas) 

 
Resolução de situações-problemas 

Português Matemática 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
A MISSÃO do Instituto Educacional Santa Rita de Cássia é prestar à comunidade um serviço educativo de excelência 
contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como 
agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu humanismo 
e por elevados padrões de exigência e responsabilidade. 
 
Sentimo-nos honrados por escolher nossa instituição como parceira da sua vida.                            Direção 

Porcentagens/ (Resolver problemas que envolvam 
cálculos percentuais u�lizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e tecnologias digitais. 
Notação cien�fica  
 
Efetuar cálculos com potências de expoentes 
inteiros e aplicar esse conhecimento na 
representação de números em notação cien�fica.  
 
Álgebra 
 Valor numérico de expressões algébricas; Resolver 
problemas que envolvam cálculo do valor numérico 
de expressões algébricas, u�lizando as 
propriedades das operações. Sistema de equações 
polinomiais de 1.º grau: resolução algébrica e 
representação no plano cartesiano  
 
Resolver problemas relacionados ao seu contexto 
próximo, que possam ser representados por 
sistemas de equações de 1.º grau com duas 
incógnitas e interpretá-los, u�lizando, inclusive, o 
plano cartesiano como recurso. Variação de 
grandezas: diretamente proporcionais, 
inversamente proporcionais ou não proporcionais  
Resolver e elaborar problemas que envolvam 
grandezas diretamente ou inversamente 
proporcionais, por meio de estratégias variadas. 

 

Análise linguís�ca/ semió�ca, Es�lo( U�lizar, na 
escrita/reescrita de textos argumenta�vos, recursos 
linguís�cos que marquem as relações de sen�do entre 
parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão 
adequados aos �pos de argumento e à forma de 
composição de textos argumenta�vos, de maneira a 
garan�r a coesão, a coerência e a progressão temá�ca 
nesses textos.  

Leitura  e Reconstrução das condições de produção e 
circulação e adequação do texto à construção 
composicional e ao es�lo de gênero (Lei, código, estatuto, 
código, regimento etc.) Analisar efeitos de sen�do causados 
pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do impera�vo, de 
palavras e expressões que indicam circunstâncias, de 
palavras que indicam generalidade, de forma a poder 
compreender o caráter impera�vo, coerci�vo e generalista 
das leis e de outras formas de regulamentação.  

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO Análise linguís�ca/ 
semió�ca Modalização :Explicar os efeitos de sen�do do 
uso, em textos, de estratégias de modalização e 
argumenta�vidade (sinais de pontuação, adje�vos, 
substan�vos, expressões de grau, verbos e perífrases 
verbais, advérbios etc.). 

 Figuras de linguagem 

Recursos expressivos sonoros, semân�cos, gráfico-espacial, 
imagens e sua relação com o texto verbal. Análise 
linguís�ca/ semió�ca Recursos linguís�cos e semió�cos que 
operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. 


