
                                                                                                                                                          
 

 
 

Comunicado 73/2018 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Informamos que no dia 20 agosto de 2018 (segunda-feira) acontecerá o Provão (prova objetiva que consta de 50 

questões). Valor da prova: 9,0 pontos para cada disciplina. Abaixo listamos os conteúdos da prova do 9º ano.  
 

Calendário de provas trimestrais disponível no site da Obra: www.sjo.org.br  

Língua Inglesa Educação Física  

 Units 5-8 

 Future 

 Present perfect 

 Past Continuous 

 Past Participle 

 Conhecimento sobre o corpo: capacidades física, 

funções da água do organismo 

 Basquete: conhecimento sobre as regras 

 Voleibol: conhecimento sobre as regras 

 Atletismo: identificar a modalidade de acordo 

com as capacidades físicas. 

Ciências Espanhol 

 Substâncias e misturas  Vocabulário de parentesco e relações familiares.  

Geografia Língua Portuguesa 

 A globalização 

 Desenvolvimento da globalização 

 Expansão da globalização 

 Globalização fluxos de capitais, fluxo de pessoas e 

mercadorias 

 Blocos econômicos 

 Interpretação de texto 

 Orações coordenadas sindéticas e assindéticas 

 Uso do pronome relativo ONDE e AONDE 

 Orações subordinadas adverbiais 

 Acentuação indicativo de plural 

História Matemática 

 Ação Integralista brasileira e o combate ao 

Comunismo 

 Nacionalismo de Getúlio Vargas 

 Plano Marshal- anticomunismo 

 Fascimos italiano e alemão- diferenças e 

semelhanças 

 Totalitarismos preparam a II guerra 

 O Nazismo e a Solução Final- final da II guerra 

 CLT de Getúlio Vargas 

 Determinar a raiz enésima de um número real. 

 Efetuar operações com radicais 

 Resolver expressões aplicando as propriedades da 

potenciação 

 Identificar uma equação do 2º grau 

 Determinar o valor do discriminante ∆ (delta) de uma 

equação do 2º grau 

 Determinar as raízes de uma equação do 2º grau 

Ensino Religioso 

 Mito, uma narrativa da origem do mundo que 

confere sentido e significado à existência. 

 Corporeidade: conflito entre corpo real e o corpo 

ideal influencia midiática sobre o corpo 

consequências dos anabolizantes no corpo humano, 

conflito entre estética e a ética no trato com o corpo 

 O ser humano como um ser político por natureza, 

segundo o Pensamento de Aristóteles; o que é 

política; relação entre política e religião; a falta de 

políticas públicas para a juventude 

 Os direito e deveres da juventude no ECA 

 
Relembramos que em caso de ausência do aluno: 
- somente no dia posterior à prova não realizada, com justificativa de um responsável na agenda escolar 

JUNTAMENTE com apresentação de um documento que comprove a ausência (por exemplo, atestado médico, 

odontológico), a prova será repetida. NÃO REPETIREMOS PROVA apenas com a justificativa na agenda. É 

necessário um documento que comprove a ausência. 

 

Atenciosamente, 

 

 
“Minha alegria é que venham muitas crianças aos nossos colégios para que possamos levá-las a Deus.” 

Santa Cândida                                                                                                                                                          

 

http://www.sjo.org.br/

