GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DED
NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISAS EM AVALIAÇÃO E CURRÍCULO – NEPAC
SIMULADO 2017 – 9º ANO EF

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA/SIMULADO 2017
BLOCO 01 – MATEMÁTICA
9º Ano – Ensino Fundamental
GABARITO E HABILIDADES/DESCRITORES

ITEM GABARITO
01
02
03
04

C

D14 - Resolver problema envolvendo noções de volume.

B

D37 - Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples
aos gráficos que as representam, e vice-versa.
D35 - Identificar a relação entre as representações algébrica e
geométrica de um sistema de equações de primeiro grau.

B
C

D27 - Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.

B

D24 - Reconhecer as representações decimais dos números racionais
como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a
existência de “ordens”, como décimos, centésimos e milésimos.
D12 - Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras
planas.

05
06
07
08
09
10
11

B
D

D13 - Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.

D

D3 - Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas
de lados e ângulos.

C

D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.

A

D34 - Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa
um problema.
D9 - Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas
cartesianas.
D8 – Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de
seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada
ângulo interno nos polígonos regulares).

D
A

12
13

HABILIDADES/DESCRITORES

D

D28 – resolver problema que envolva porcentagem.
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DED
NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISAS EM AVALIAÇÃO E CURRÍCULO – NEPAC
SIMULADO 2017 – 9º ANO EF

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA/SIMULADO 2017
Bloco 02 – Língua Portuguesa
9º Ano – Ensino Fundamental
GABARITO E HABILIDADES/DESCRITORES

ITEM
01
02
03
04

GABARITO

HABILIDADES/DESCRITORES

C

D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto,
marcadas por conjunções, advérbios, etc.
D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões
relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.
D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão.

A
A
A
C

D7 - Identificar a tese de um texto.

A
A

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que
constroem a narrativa.
D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das
condições em que ele foi produzido e daquela sem que será recebido.

08

B

D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

09

A

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.

10

B

D6 - Identificar o tema de um texto.

B
D

D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto.
D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando
repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um
texto.

C

D7 - Identificar a tese de um texto.

05
06
07

11
12
13

2

