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LÍNGUA PORTUGUESA - Habilidades contempladas
- Reconhecer o objetivo comunicativo (Finalidade ou função sociocomunicativa) de um texto ou gênero
textual.
- Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público tais
como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros.
- Compreender as características dos gêneros poema e conto.
- Identificar as conjunções conforme o sentido textual.
- Identificar as informações implícitas e explícitas nos gêneros crônica, reportagem, artigo de opinião.
- Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação.
- Distinguir os textos de diferentes gêneros a partir de sua tipologia textual.
- Inferir, em um texto, quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo pela análise
dos procedimentos argumentativos utilizados.

LÍNGUA PORTUGUESA - Conteúdos
- Estudo de texto.
- A metalinguagem na construção poética.
- Estudo dos gêneros textuais - (Texto jornalístico: notícia, reportagem, artigo de opinião e crônica).
- Recursos estilísticos (Figuras de linguagem).
- Funções da linguagem.
- A construção do sentido (Sentido literal e figurado, conotação e denotação).
- Gêneros textuais – (Relatório e e-mail).
- Produção de texto: Dissertativa-argumentativa.

MATEMÁTICA - Habilidades contempladas
- Resolver situação problema envolvendo progressão geométrica.
- Resolver situação problema envolvendo progressão aritmética.
- Calcular os lados de dois triângulos semelhantes.
- Calcular área de polígonos.
- Calcular áreas de figuras por composição de figuras.
- Calcular a probabilidade de um evento num espaço amostral finito.
- Resolver situações-problema envolvendo conceitos de arranjo e combinação.
- Calculara média de um conjunto de variáveis agrupadas.

MATEMÁTICA - Conteúdos
- Sequências numéricas:
 Progressão Aritmética
 Progressão Geométrica.
- Semelhança de triângulos.
- Áreas de figuras planas formadas por composição de figuras geométricas simples.
- Análise combinatória:
 Princípio fundamental de contagem
 Arranjos simples
 Permutações simples
 Permutações com elementos repetidos
 Combinações Simples.
- Estatística Descritiva - Medidas de Posição:
 Média
 Moda
 Mediana.

