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CONCURSO DE SELEÇÃO 
DE ALUNOS NOVOS 2020 

 

 
 

PROGRAMA – ACESSO AO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

• Identificação do gênero discursivo mediante as características do texto apresentado e sua finalidade;  

• Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e descritiva 
(Contos de Fada, Histórias em Quadrinhos, Fábulas, Lendas etc.); 

• Identificação e reconhecimento dos principais elementos formadores do texto narrativo: narrador, espaço, 
tempo (preciso/ impreciso), enredo etc.; 

• Leitura de textos predominantemente visuais (gráficos, cartazes etc.); 

• Reconhecimento de usos linguísticos (substantivo e adjetivo/ aumentativo e diminutivo) na construção dos 
sentidos do texto; 

• Identificação da temática textual trabalhada; 

• Identificação da finalidade do texto em análise. 

• Identificação, no texto, de fatos, certezas, informações explícitas e implícitas; 

• Reconhecimento do sentido de uma palavra/ expressão no contexto (análise de vocabulário/ sinônimos e 
antônimo). 

• Emprego dos sinais de pontuação. 

• Identificação do gênero discursivo mediante as características do texto apresentado e sua finalidade;  

• Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa e descritiva 
(Contos, Histórias em Quadrinhos, Fábulas, Lendas etc.); textos informativos; 

 
 

MATEMÁTICA 

I. Sistema de numeração decimal  

• Sequência e ordem numérica  

• Sucessor/antecessor 

• Dezena/Centena 

• Situações-problema envolvendo a dezena/centena 

• Ordem crescente e decrescente 

II. Operações com números naturais  

• Adição 

• Subtração 

• Multiplicação (ideia de dobro/triplo)  

• Divisão (ideias de repartir em partes iguais; metade, dúzia, meia dúzia, dezena, meia dezena) 

• Situações-problema envolvendo as quatro operações 

III. Unidades de medida 

• Tempo (hora, dia, mês e ano) 

• Comprimento (metro e centímetro) 

• Massa (quilograma e grama) 

• Capacidade (litro) 

• Situações-problema envolvendo unidades de medida 
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IV. Geometria  

• Formas planas 

• formas espaciais 

V. Sistema de numeração 

• Números maiores que 100: composição e decomposição, ordem crescente/decrescente, sucessor/antecessor 

• Números pares e ímpares 

 


