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Conteúdo Programático para o CONCOC 2021 
 

 
9º ANO DO FUNDAMENTAL – Anos Finais 
A prova constará de 30 questões, sendo 15 de Matemática, 15 de Língua Portuguesa e uma Produção Textual.  
A duração da prova será de 3 horas e meia.  
 
 

MATEMÁTICA 
As questões avaliarão a capacidade do aluno em resolver situações - problema, considerando a interpretação de 
enunciados e aplicação de conceitos. 
 

 Múltiplos, divisores e critérios de divisibilidade. 

 Problemas envolvendo o Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. 

 Decomposição em fatores primos – MMC. 

 Análise de Tabelas e Gráficos. 

 Problemas envolvendo as quatro operações, frações e números decimais 

 Média aritmética simples e e média ponderada. 

 Potências e Raízes de números naturais e frações. 

 Potência com expoentes negativos. 

 Equações do 1º grau com uma variável e Sistemas de equações do 1º grau. 

 Regra de três simples e composta. 

 Porcentagem. 

 Adição, subtração e multiplicação de Polinômios. 

 Produtos Notáveis. 

 Técnicas de Fatoração. 

 Simplificação de frações algébricas. 

 Operações com expressões algébricas: operações básicas, simplificação e fatoração. 
 

 
GEOMETRIA  
 Classificação e medidas de ângulos. 

 Perímetro e área de figuras planas. 

 Triângulos, quadriláteros e Circunferência: Propriedades fundamentais, comparação e identificação. 

 Operação com ângulos, ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice. 

 Teorema de Pitágoras. 
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PORTUGUÊS 
 
Leitura, compreensão e interpretação de gêneros diversos 

 Crônica, parábola, conto, poema, artigo de opinião e charge. 
 
Estudos linguísticos 

 Morfologia: análise e aplicação contextualizada de classes gramaticais (Verbo, Advérbio, Preposição e 
Conjunção). 

 Sintaxe: Frase, oração e período; Período Simples (sujeito, predicado, complementos verbais, predicativos, 
adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo e complemento verbal); Vozes Verbais; Período 
Composto (orações coordenadas e orações subordinadas). 

 Sintaxe de Concordância: Concordância Verbal e Concordância Nominal. 

 Sintaxe de Regência: Regência Verbal e Regência Nominal. 

 Semântica: coesão e coerência textual. 

 Estilística: denotação e conotação, figuras de linguagem (paradoxo, antítese, metáfora, comparação, ironia, 
ambiguidade, eufemismo e hipérbole). 

 Acentuação gráfica 

 Pontuação 

 Ortografia 
 
Produção Textual 
Produção de um texto de natureza narrativa (conto ou crônica), em que ocorra: 

 Elaboração de uma história adequada ao gênero proposto de maneira criativa; 

 Emprego da norma escrita padrão da língua portuguesa e da modalidade linguística adequada. 
 
 


