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LÍNGUA PORTUGUESA

Leitura e interpretação de texto
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de texto
Fonética:

Sílaba

Tonicidade

Ortografia: - emprego de letras: s, ss, z, ç, c, h, x, ch, l, u

Uso de porque / por que / porquê / por quê

Dígrafos, encontros consonantais e encontros vocálicos

Acentuação gráfica
Morfologia:

Substantivo

Adjetivo

Artigo

Pronome

Verbo

Preposição

Advérbio
Sintaxe:


Concordância verbal

MATEMÁTICA











Operações fundamentais com os números naturais
Expressões aritméticas com números naturais
Divisores e múltiplos de números naturais
Números racionais positivos: operações
Problemas com os números racionais positivos
Frações decimais
Números decimais: operações
Problemas com números decimais
Sistema métrico decimal
Área e perímetro do quadrado e do retângulo

Fonética:

Ortografia

Acentuação gráfica

Dígrafos, encontros consonantais e encontros vocálicos
Sintaxe:

Período simples e período composto

Função sintática do pronome relativo

Concordância verbal

Regência verbal e Regência nominal
Estilística:

Figuras de Linguagem
Semântica:




Interpretação textual/ Linguagem verbal e não-verbal
Semântica das classes gramaticais
Ambiguidade

MATEMÁTICA

Potências e suas propriedades

Cálculos com radicais

Equação do 1º grau

Função do 1º grau

Segmentos proporcionais

Semelhança de triângulos

Circunferência e círculo (área e perímetro). Coroa e setor circular

Sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas

Problemas envolvendo porcentagem, regra de três simples e média
aritmética

Cálculo algébrico, produtos notáveis e fatoração

Área e Perímetro de figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo,
paralelogramo, losango e trapézio)

Relações Métricas no triângulo retângulo

Relações trigonométricas no triângulo retângulo

