
 

 
 
 
 
 
 Niterói, 10 de julho de 2018. 
 
 

Estimados estudantes, pais e ou responsáveis,  
 
Segue o calendário de provas de AV2 do 2º período para os alunos dos 9ºs anos do Ensino 
Fundamental II do turno matutino: 

 

AV2 HORÁRIO DISCIPLINA 
 

17/08 – 6ª feira 
 

 
11h 

 
Geometria (Mat 2) 

 
20/08 – 2ª feira 

 

 
10h10 

 
Língua Portuguesa 
Ensino Religioso 

 
 

    21/08 – 3ª feira 
      

 
11h 

 
Álgebra (Mat 1) 

 
 

22/08 – 4ª feira 
 
 

 

 
10h10 

 
História 
Inglês 

 

 
23/08 – 5ª feira 

 

 
10h10 

 
Geografia 

Artes 
 
 

 
24/08 – 6ª feira 

 

 
8h50 
11h 

 
Biologia 
Química 

 
 

25/08 –Sábado 
 

 
8h 

 
Física 

Espanhol 
 
 

 

Observações importantes: 

• Durante a semana de avaliações, o aluno deverá chegar às 7h, horário normal de 
entrada. 

• No dia em que duas provas forem aplicadas, ambas deverão ser feitas pelo(a) 
aluno(a) – sem a possibilidade de realização de apenas uma delas.  

• Caso o(a) aluno(a) falte à(s) prova(s), deverá fazer a inscrição para realização da 
Segunda Chamada na secretaria em até 48h após a realização da mesma. 

• As provas terão duração de 2 tempos de aula, não sendo permitido o prolongamento 
da mesma, exceto Artes, Espanhol, Inglês e Ensino Religioso, que terão duração de 
1 tempo de aula cada. 

Atenciosamente, 

Prof. Leonardo Borba 
                                                           Coordenador Ensino fundamental II 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
 9º ANO - Manhã   



 

 

 

9º ANO FUNDAMENTAL - MATÉRIA DA PROVA (AV2) DO 2º PERÍODO 2018 
Artes - cinema: história do cinema, planos cinematográficos, storyboard e roteiro. 

Física 

- movimento retilíneo;  
- uniformemente variado;  
- função horária da velocidade;  
- função horária do espaço; 
- equação de Torricelli; 
- leitura e análise de gráficos. 

Espanhol - apócope; 
- los heterogenéricos. 

E. Religioso 

- conceitos: tradições religiosas, cultura, projeto de vida, niilismo, 
ancestralidade indígena e africana, reencarnação, ressurreição; 
- construindo um projeto de vidas;  
- após a morte, a vida continua? 

Geografia 

- capítulo 10 – o quadro natural da Europa; 
- capítulo 11: população, política e cultura na Europa desenvolvida; 
- capítulo 12: o espaço geográfico europeu. 
- Estudar pelo livro, caderno e fichas. 

História - Guerra Fria. 

Língua 
Portuguesa 

- funções sintáticas; 
- período composto por coordenação (orações coordenadas); 
- período composto por subordinação (orações substantivas e adjetivas); 
- pronome relativo (emprego e funções sintáticas); 
- orações subordinadas adverbiais. 

Álgebra 

- equações irracionais; 
- sistemas de equações do 2º grau; 
- problemas envolvendo equações do 2º grau; 
- regra de três simples e composta, direta e inversamente proporcional. 
- Estudar pelos exercícios no caderno, livro pp. 87 a 95 e exercícios feitos 
nas pp. 96 a 101 e ficha de Regra de Três. 

Geometria 

- razões trigonométricas no triângulo retângulo; 
- arcos notáveis; 
- relações em triângulos quaisquer; 
- comprimento da circunferência; 
- estudar pelo livro pp. 242 a 291. 

Química 

- semelhanças atômicas;  
- modelo atômico de Bohr;  
- distribuição eletrônica de átomos e íons; 
- tabela periódica (classificação, famílias e períodos); 
- propriedades periódicas (raio atômico, energia de ionização e 
eletronegatividade);  
- ligação iônica. 

Biologia - capítulo 3: biomas brasileiros; 
- capítulo 7: A genética e os genes. 

Inglês 
- reading comprehension; 
- present perfect; 
- present perfect X simple past. 
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