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CONCURSO DE SELEÇÃO 
DE ALUNOS NOVOS 2020 

 

 
 

PROGRAMA – ACESSO AO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

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

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

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

• Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto; 

• Reconhecimento da intencionalidade discursiva do enunciador; 

• Reconhecimento do valor semântico dos conectivos no contexto; 

• Identificação da temática textual trabalhada; 

• Identificação da finalidade do texto em análise. 

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

• Emprego da forma verbal nos modos indicativo , subjuntivo e imperativo. 

• Identificação do sentido de uma palavra/ expressão no contexto (análise de vocabulário); 

• Análise do papel gramatical de uma palavra em diversos contextos; 
 
 

MATEMÁTICA 

I. Sistema de numeração decimal  

• Ordenação e sequência numérica 

• Ordens e classes 

• Composição e decomposição 

• Valor posicional e absoluto 

• Leitura de tabelas  

II. Operações com números naturais  

• Adição, subtração, multiplicação e divisão 

• Situações-problema envolvendo as quatro operações 

III. Sólidos geométricos  

• Características, semelhanças e diferenças 

• Planificação de sólidos 

• Situações-problema 

IV. Sistema monetário brasileiro  

• Moedas e cédulas 

• Situações-problema envolvendo o sistema monetário brasileiro 

V. Divisibilidade 

• Múltiplos e divisores 

VI. Unidades de medidas 

• Situações-problema envolvendo medidas de comprimento, capacidade, tempo, massa e temperatura 
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VII. Números racionais  

• Leitura e representação fracionária 

•  Metade, terça parte e quarta parte 

• Fração de uma quantidade 

• Comparação e equivalência de fração 

• Simplificação 

• Redução de fração ao mesmo denominador 

• Adição e subtração (com denominadores iguais e diferentes), multiplicação e divisão 

• Décimo, centésimo e milésimo 

• Relação entre representação fracionária e decimal de um mesmo número racional; 

• Reta numérica 

• Comparação de números racionais na forma decimal 

• Operações de adição e subtração de números racionais na forma decimal 

• Situações-problema 

VIII. Porcentagem  

• Identificação e escrita 

• Cálculos percentuais 

• Situações-problema envolvendo a porcentagem 

IX. Medidas  

• Identificação e comparação entre perímetro e área 

• Unidade de medida de área: o metro quadrado 

• Unidade de medida de volume: o metro cúbico 

• Cálculo de perímetro e de área 

• Situações-problema envolvendo cálculo de perímetro e de área 

 
 
 
 
 

 


