
                                                                                                                                                          
 

 
 

Comunicado 119/2018 

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,   

Informamos que no dia 10 de novembro de 2018 (sábado) 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  

Ciências História 

 Genética: Primeira lei de Mendel; 

 Quadro de cruzamento, heredograma e 

Hereditariedade. 

 Guerra Fria- eventos:  

 Guerra da Coreia, 

 Guerra do Vietnã,  

 Revolução cubana,  

 Macarthismo, Propaganda comunista e capitalista- 

ideologia de massa,  

 Instalação das Ditaduras na América Latina sob o 

auspício americano,  

 João Goulart- o socialismo cassado,  

 Reformas de Base de Jango e o Golpe. 

Ensino Religioso Língua Inglesa 

 Os elementos fundamentais da ética percebendo-a 

como um conjunto de valores e princípios que 

norteiam a ação moral;  

 Os conceitos de autonomia e liberdade;  

 A liberdade como um princípio divino que orienta as 

relações sociais;  

 Os principais elementos do Projeto de Vida:  

 História pessoal e a situação sociopolítica, econômica 

e educacional e religiosa. 

Units 9-11 

 Present Perfect (for and since); 

 Relative Clauses; 

 Questions tags; 

 Reading Interpretation. 

 

Educação Física Língua Portuguesa 

 Regras do basquetebol.,  

 Conhecimento sobre tática e posições no voleibol, 

 Capacidades  físicas e ginástica rítmica, 

 Fundamentos da ginástica artística, 

 Regras do judô. 

 Interpretação de texto,  

 Crase,  

 Concordância nominal,  

 Figuras de linguagem,  

 Orações coordenadas. 

Espanhol Matemática 

 Números, demonstrativos,  

 Verbos de rotina diária,  

 Reconhecer as formas verbais, em presente, 

relacionados aos verbos de rotina diária, assim como 

a forma correta para a escrita de números e pronomes 

demonstrativos. 

Situações e/ou problemas envolvendo: 

 Razão e proporção 

 Teorema de Tales 

 Teorema de Pitágoras 

Geografia 

 Globalização, a influência das multinacionais,  

 Protocolos ambientais,  

 Protocolo de Kyoto,  

 As questões ambientais,  

 Tipos de poluição. 

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                                                         
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