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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A MARATONA INTELECTUAL 

 

CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA 

2º Ano: 

- Compreensão do Sistema de numeração decimal 

- Composição e decomposição dos números até a centena 

- Resolução das operações adição e subtração. 

- Resolução de situações- problemas usando a adição e subtração. 

- Reconhecimento do sistema monetário do Brasil (reconhecimento de cédulas e 

moedas) 

- Diferenciação entre as figuras geométricas planas e espaciais 

- Comparação de grandezas de mesma natureza (medidas de comprimento e de 

tempo) 

 

3º Ano: 

- Compreensão do sistema de numeração decimal. 

- Composição e decomposição de números até a unidade de milhar. 

- Reconhecimento e utilização de antecessor e sucessor, ordem crescente e 

decrescente, par e ímpar. 

- Comparação entre os números usando os símbolos (> < =). 

- Resolução das operações envolvendo a adição e subtração. 

- Resolução de situações- problemas envolvendo a adição e subtração 

- Reconhecimento do sistema monetário brasileiro (cédulas e moedas) 

- Reconhecimento das semelhanças e diferenças entre as formas geométricas 

bidimensionais e tridimensionais. 

- Comparação de grandezas de mesma natureza (medidas de comprimento). 

- Identificação das medidas de tempo (ano, mês, semana, dia, hora, meia hora, 

calendário, bimestre e semestre). 

- Leitura e interpretação de tabelas e gráficos. 



                      
 

4º Ano: 

- Leitura e reconhecimento dos números pela compreensão das regras do sistema de 

numeração decimal. 

- Composição dos números utilizando as três classes decimais. 

- Comparação entre os números usando os símbolos (> < =) 

- Ordem crescente, decrescente, números pares e ímpares. 

- Operações envolvendo adição e subtração. 

- Resolução de situações-problemas envolvendo a adição e subtração e o sistema 

monetário brasileiro. 

- Utilização e reconhecimento das medidas de comprimento, massa e capacidade. 

- Representação da movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço e construção 

de itinerários. 

- Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre corpos redondos (esfera, cone e 

cilindro) e poliedros (prismas e pirâmides). 

- Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 

 

5º Ano: 

- Leitura e reconhecimento dos números pela compreensão das regras do sistema de 

numeração decimal. 

- Composição e decomposição dos números utilizando as 4 classes do sistema de 

numeração. 

- Resolução de operações e situações- problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais. 

- Identificação de frações equivalentes. 

- Resolução de operações com fração. 

- Comparação e ordenação de números racionais expressos na forma decimal. 

- Resolução das quatro operações com números racionais na forma decimal. 

- Cálculo de porcentagem em situações do dia-a-dia. 

- Reconhecimento e utilização de unidades de medida de tempo, comprimento, massa, 

superfície e capacidade. 

-Identificação dos elementos dos poliedros: vértices, faces e arestas. 

- Identificação de semelhanças e diferenças entre os polígonos, usando como critério o 

número de lados. 

- Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 



                      
 

6º Ano: 

- Conhecimento sobre o sistema de numeração decimal e os algarismos indu-arábicos. 

- Resolução das operações e situações- problemas, adição, subtração, multiplicação 

divisão, potenciação e radiciação utilizando números naturais e expressões numéricas. 

- Resolução de operações e situações-problemas envolvendo fração e números 

decimais. 

- Reconhecimento de múltiplos, divisores, números primos. 

- Utilização do m.m.c. 

- Identificação da localização e movimentação em mapas, croquis e outras 

representações gráficas. 

- Reconhecimento em diferentes contextos das figuras bidimensionais e 

tridimensionais, estabelecendo a relação entre elas e sua nomenclatura. 

- Reconhecimento e utilização das grandezas como: comprimento, massa, capacidade, 

superfície, tempo, identificando e utilizando e fazendo conversões de unidades de 

comprimento e tempo. 

- Interpretação e leitura de representações de dados apresentados de maneira 

organizada em listas, tabelas e gráficos. 

 

7º Ano: 

- Reconhecer números inteiros em diferentes contextos e também diferenciar  o 

conjunto dos números naturais e inteiros. 

- Resolução das operações e situações-problemas adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação com números naturais e inteiros, incluindo 

expressões numéricas. 

- Reconhecer o conjunto dos números racionais. 

- Resolução de operações e situações-problemas envolvendo os números racionais na 

forma decimal e fracionária. 

- Cálculo do perímetro, área e volume. 

-Resolução de equações de 1ºgrau. 

- Cálculo de porcentagens. 

- Cálculo de proporção, regra de três simples, escalas, plantas, mapas, grandezas 

diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. 

- Resolver problemas que envolvam ângulos. 

- Transformação de figuras (simetria, ampliação e redução). 



                      
 

- Conhecimento sobre figuras bidimensionais e tridimensionais. 

- Interpretação e leitura de representações de dados em tabelas e gráficos. 

 

8º Ano: 

- Conhecimento sobre o conjunto dos números reais. 

- Operações com monômios e polinômios (adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação). 

- Utilização das regras de produtos notáveis para resolver problemas que envolvam 

expressões algébricas 

- Resolução de equações e sistemas de 1º grau. 

- Identificação dos elementos do círculo e da circunferência e calcular com o número 

irracional ¶.  

- Compreensão do sistema de coordenadas cartesianas, marcar pontos, identificar os 

pares ordenados. 

- Utilização e conversão das principais unidades de medidas. 

- Identificação da posição relativa de duas retas em um plano. 

- Interpretação e leitura de representação de dados em tabelas e gráficos. 

 

9º Ano: 

- Identificação e operações com potências e radicais. 

-Estabelecer a razão entre dois segmentos e compreender e utilizar o conceito de 

semelhança. 

-Aplicação do Teorema de Tales em situações- problemas. 

-Identificação e resolução da equação do 2ºgrau utilizando a fórmula de Bháskara. 

- Classificação dos ângulos quanto a soma de suas medidas. 

- Classificação dos triângulos e identificação de seus elementos. 

- Classificação dos quadriláteros e seus elementos. 

- Compreensão do sistema de coordenadas cartesianas e identificação de um ponto no 

plano. 

- Situações problemas envolvendo área, perímetro e volume. 

- Utilização e conversão das principais unidades de medidas. 

- Interpretação e leitura de representação de dados em gráficos e tabelas. 

 

 



                      
 

CONTEÚDOS PORTUGUÊS 

 

Leitura e compreensão de texto em diversos gêneros, utilizando as estratégias de 

leitura como: antecipação, seleção, inferência e verificação. 

 

O conteúdo acima destacado faz parte do programa para todos os grupos dos ciclos e 

séries participantes. 

 

2º ANO 

- Localização de informações em um texto; 

- Sequenciação dos fatos apresentados em um texto; 

- Utilização de operações linguísticas simples que facilitam a compreensão do texto. 

(conectivos, pronomes, adjetivos); 

- Reconhecimento de marcas expressivas ou recursos que dão efeito de sentido ao 

texto (pontuação, rima, sinonímia). 

 

3º ANO 

- Identificação da ideia central do texto; 

- Reconhecimento das características de um gênero de texto; 

- Identificação de pontuação expressiva em determinados contextos; 

- Utilização de mecanismos básicos que dá sentido e clareza à organização de um 

texto (conectivos, flexão verbal, sinonímia, aliteração). 

 

4º ANO  

- Identificação dos aspectos que determinam o gênero de um texto; 

- Reconhecimento do significado de palavras ou expressões partindo de informações 

contidas em um texto; 

- Utilização de pontuação adequada num dado contexto; 

- Identificação e relação dos recursos expressivos que dão sentido ao texto; 

(conectivos, linguagem figurada, rimas e onomatopeias, pronomes, expressões de 

lugares, noção de causa e tempo). 

 

5º ANO 

- Inferência de informações em um texto; 



                      
 

-  Reconhecimento das intenções em um texto; 

- Compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações 

implícitas e explícitas; 

- Identificação e utilização dos mecanismos que possibilitam a unidade de sentido em 

um texto (conectivos, pontuação, sinonímia, linguagem figurada, aliteração, discurso 

direto e indireto). 

 

6º ANO 

-    Reconhecimento da ideia central em um texto; 

- Atribuição de títulos com base na compreensão do texto; 

- Localização de informações implícitas e explícitas em um texto; 

- Diferenciação do uso de linguagens. (formal e informal, verbal, não verbal); 

- Transformação de discursos (Indireto em direto e vice-versa); 

- Reconhecimento de mecanismos de coerência e coesão em um texto. (pronomes, 

conjunções); 

- Compreensão da função das palavras que exercem no texto. 

 

7º ANO 

- Identificação dos elementos que caracterizam o gênero em um texto; 

- Reconhecimento dos mecanismos que dão unidade de sentido em um texto 

(sinonímia, pronominalização, elisão, pontuação, noções de causalidade, 

temporalidade, oposição, comparação); 

- Identificação de palavras e expressões em sentido figurado; 

- Compreensão global do texto a partir de elementos textuais intertextuais e 

contextuais. 

  

8º ANO 

      -   Compreensão global do texto; 

- Atribuição de relação entre a tese apresentada e os argumentos oferecidos em um 

texto; 

- Reconhecimento da produção de sentido em um texto utilizando a linguagem 

figurada; 

- Reconhecimento das relações lógico-semânticas em um texto. (noções de 

causalidade, temporalidade, conclusão, explicação, comparação); 



                      
 

- Identificação de mecanismos de concordância verbal e nominal em um texto; 

- Reconhecimento dos elementos que sustentam a unidade de sentido em um texto. 

(pontuação, conectivos, elisão). 

 

9º ANO 

- Inferência de informações de um texto; 

- Reconhecimento das intenções de um texto; 

- Compreensão do uso de linguagem figurada em um texto; 

- Distinção entre os diferentes discursos (direto e indireto); 

- Analise dos elementos formais do texto: estrutura composicional, recursos 

linguísticos, expressivos e literários. 

 

 

 

 

     


