
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II
SETOR DE SUPERVISÃO E EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA

ROTEIROS DE ESTUDO -   9º ANO -  PFV - ANO LETIVO 2018

1.EDUCAÇÃO MUSICAL – 9º ANO
1) Elementos da música e da grafia musical:
- Parâmetros do som;
- Pauta musical;
- Claves/Clave de sol;
- Nota musicais;
- Notas musicais na pauta musical ;
- Figuras rítmicas (figuras de som e silêncio) e proporção de valores
(números relativos): semibreve, mínima, semínima, colcheia,
semicolcheia;
- Ligadura;
- Ponto de aumento;
- Sinais de expressão: pianíssimo, piano, mezzo piano, fortíssimo, forte,
mezzo forte, crescendo, decrescendo;
- Sinais de agógica: accelerando e rallentando;
- Andamento: Lentos, moderados e rápidos;
- Barras de compasso: travessão simples e duplo;
- Compassos e frações de compasso (binário, ternário e quaternário);
- Sinais de repetição: Da Capo, Ritornello, Al Segno, Al fine;
- Tom e Semitom: naturais e alterados;
- Intervalos (melódico ascendente e descendente; harmônico);
- Escala maior: conceito e estrutura.
- Escala menor: conceito e estrutura.
2) História da Música Popular Brasileira: Era do Rádio, Bossa Nova, Cancão de Protesto, Tropicália, Jovem 
Guarda, Rock Brasileiro
- Principais compositores e autores;
- Contexto histórico;
- Características musicais em manifestações diversas;
3) Hino Nacional Brasileiro e Hino dos Alunos do Colégio Pedro II:
- Letra.

2.HISTÓRIA – 9º ANO
9 ano fundamental
Era Vargas - unidade 5
Democracia e Ditadura no Brasil - unidade 8

3.MATEMÁTICA – 9º ANO-
- Propriedades de potências;  
-  Propriedades de radicais;
- Notação científica e ordem de grandeza;
- Equações quadráticas;
- Segmentos proporcionais;
- Semelhança de triângulos;
- Relações métricas no triângulo retângulo;
- Razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente);
- Polígonos regulares inscritos e circunscritos na circunferência (relação entre o lado, apótema e raio 
da circunferência circunscrita).



4.PORTUGUÊS – 9º ANO
Interpretação de textos
Orações subordinadas substantivas: funções sintáticas e valores argumentativos
Orações subordinadas adjetivas: valores semânticos (Explicação e Restrição)
Pronomes relativos (todos); emprego preposicionado.
Orações subordinadas adverbiais e Orações coordenadas: valores semânticos e conjunções.

5.CIÊNCIAS – 9º ANO
1) A MATÉRIA: Propriedades Gerais e Específicas.
2) MODELO ATÔMICO:

a. Estrutura do Átomo: Prótons, Nêutrons, Elétrons.
b. Número Atômico e Número de Massa.
c. Distribuição Eletrônica.

3) SUBSTÂNCIAS E MISTURAS:
a. Substâncias Simples e Compostas.
b. Misturas Homogêneas e Heterogêneas.

c. Miscibilidade e Imiscibilidade.
d. Saturação de Soluções.

4) LIGAÇÕES QUÍMICAS:
a. Iônicas.
b. Covalentes.

5) REAÇÕES QUÍMICAS:
a. Lei de Conservação das Massas.
b. Equações Químicas.

c. Balanceamento de Reações Químicas.
6) SUBSTÂNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A FORMAÇÃO DOS SERES VIVOS:

a. Biomoléculas: Características e Funções.
b. Água: Relação de suas Propriedades e Pontes de Hidrogênio.

7) FLUXO DE ENERGIA E CICLAGEM DE NUTRIENTES:
a. Cadeias e Teias Alimentares.
b. Ciclos Biogeoquímicos: Nitrogênio e Carbono.
c. Efeito Estufa: Relação com o Ciclo do Carbono e com o Aquecimento Global.
d. Tipos de Energia e suas Transformações.

6. FRANCÊS - 9º ANO

Narrar fatos passados 
O passé composé com o auxiliar avoir (revisão) / o passé composé com o auxiliar être 
 Expressar uma necessidade / Indicar quantidades 
As expressões  avoir besoin de/d' e  il faut / os artigos indefinidos e  partitifs (du, de la, de l', des) em frases
negativas (de/d') 
Interrogar e negar 
a negação ne/n'... plus / a interrogação com où, quand, comment, qui e pourquoi 
Explicar um procedimento 
A cronologia de acontecimentos / o passé récent, o présent progressif e o futur proche 
Ler e reconstituir um   fait divers   
O passé composé na frase negativa / a polícia científica na França 
 Material utilizado: Pixel 2 (livro texto e caderno de exercícios), Editora CLE Internacional 



7. DESENHO – 9º ANO
-Retificação e desertificação da circunferência;
- Áreas das principais figuras geométricas;
- Transformações pontuais (Simetria axial; Simetria Central; Translação; Rotação.);
- Equivalência entre áreas de triângulos;
- Equivalência entre áreas de figuras quaisquer;
- Perspectiva isométrica e perspectiva cavaleira;

8. INGLÊS – 9º ANO

UNIDADES DO LIVRO:  Unidades 1 até 8

GRAMÁTICA: Simple Past, Present Perfect, First Conditional, Second Conditional, Passive Voice, Relative 
Pronouns.

VOCABULÁRIO: Leisure Activities.

TEMAS: Living with differences, Freedom of expression, Having Fun.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA:Leitura e compreensão de textos de gêneros variados; inferência lexical; referência 
pronominal e numérica.

9. GEOGRAFIA – 9º ANO
Conteúdos da PAF de Geografia para os Estudantes das Turmas: 901/ 903/905.

Prezados e prezadas estudantes em primeiro lugar um Feliz Ano Novo, com votos de que este possa

ser ainda melhor para todos nós. Espero que vocês consigam conciliar as férias com estudos para a PFV. Dito

isto,  o  nosso  conteúdo  abrange  a  matéria  inteira,  inclusive  o  período  no  qual  vocês  estudaram  com  a

professora Tatiana. 
Visando direcionar o estudo de vocês vou colocar os conteúdos na forma de tópicos, quero destacar

ainda que irei rever as questões das provas anteriores, por isso, estudem além dos conteúdos as certificações

dos trimestres e as tragam para tirar quaisquer dúvidas. Ok? Bom descanso e bom estudo.

Tópicos para Estudos:
-Guerra Fria e processo de fragmentação territorial da antiga União Soviética.
-Processo de Formação de Mercados em Bloco tendo como paradigma a União Europeia.
-Caracterização das Etapas da Formação de Mercados em Bloco (Zona de Livre Comércio, União Aduaneira,

Mercado Comum e União Monetária).
-Europa e Xenofobia.
-Leste Europeu: o tráfico de armas e o tráfico de mulheres.
-Ásia e o seu Quadro Natural Associado ao Processo de Ocupação Humana, considerando potencialidades e

restrições pertinentes aos recursos naturais.
- O fenômeno das Monções Asiáticas. Esquemas Explicativos e Consequências Econômicas e Demográficas do

Fenômeno. 
- O Tsunâmi de 2004: Causas e Conseqüências.
- Japão, os problemas dos terremotos associados ao desenvolvimento de tecnologia preventiva.    
- A Delicada Questão Envolvendo as Coreias, o Japão, a China e os Estados Unidos.
- China, considerações sociais, econômicas e demográficas.
-Índia, aspectos pertinentes à cultura e a estrutura societária de castas.
- Conflitos Palestinos-Israilenses, gênese e desenrolar.
-Oceania, regionalização do continente e aspectos sociais da Austrália.

OBS:  A  prova  vale  10,00  pontos.  No  decorrer  do  ano  colocava  questões  a  mais  como  uma  forma  de

oportunizar o acerto de questões caso vocês errassem muito. Na PFV pretendo manter esse modelo, ou seja,



teremos mais de dez questões. Contudo, não se garantam apenas num tema que vocês venham a dominar.

Estudem o conteúdo inteiro. Há tempo para isso.    

10. ARTES VISUAIS – 9º ANO
1) A CRISE DA REPRESENTAÇÃO E A MODERNIDADE: O IMPRESSIONISMO
2) PÓS-IMPRESSIONISMO: A) PAUL CÉZANNE;  B) PAUL GAUGUIN;  C) VINCENT VAN GOGH.
3) AS VANGUARDAS:
3.1) Expressionismo: Características e principais artistas
3.2) Fauvismo: Características e principais artistas.
3.3)Cubismo: Características e principais artistas 
3.4) Abstracionismo: Características e principais artistas
3.5) DADAÍSMO: Características e principais artistas
3.6) SURREALISMO: Características e principais artistas
3.7) MODERNISMO NO BRASIL: SEMANA DE 1922: As principais características e artistas. TARSILA DO 
AMARAL/CÂNDIDO PORTINARI.

TRAZER LÁPIS DE COR 
11. CIÊNCIAS SOCIAIS– 9º ANO

Pontos nodais – 9º ano – PFV 
Ciências Sociais – Professora Barbara
Direitos Humanos, movimentos sociais e a construção da cidadania
Direitos Humanos: histórico, princípios e a importância da DUDH no mundo contemporâneo
Cidadania e o conjunto de direitos: civis, políticos e sociais
O caso brasileiro: construção da cidadania e os limites da cidadania formal  
Violações de direitos no Brasil contemporâneo
Os movimentos sociais e a luta por direitos
Meio ambiente e a luta por justiça ambiental

• A estrutura agrária brasileira
Características históricas, políticas e sociais
Permanência do latifúndio, monocultura e trabalho degradante
Concentração fundiária e conflitos ambientais
Concentração fundiária e desigualdades sociais

• Correntes do ambientalismo
Preservacionismo, ecoeficiência e justiça ambiental
Desenvolvimento sustentável e suas críticas
A mercantilização da natureza e o discurso da economia verde
A luta por justiça ambiental e por um novo modelo de desenvolvimento
Material de apoio para estudo (todo o material foi enviado por email)
Apostila 2ª certificação
Caderno
Slides
Textos enviados por email


