
 Conteúdo 
Programático para 
avaliação de ingresso  

 

 
NÍVEL I – 5º ANO 

Espera-se da criança as seguintes habilidades linguísticas e de raciocínio lógico-matemático:  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leitura e compreensão de texto narrativo: 

1.1. Localização de informações explícitas.  

1.2. Inferência de informações implícitas.  

1.3. Identificação do tema do texto, conflito gerador e outros elementos da organização da estrutura 
narrativa.  

1.4. Inferência do significado de uma palavra ou expressão.  

 

 

2. Produção de texto narrativo: 

2.1. Linguagem adequada à situação de escrita.  

2.2. Coerência e coesão entre situação inicial, desenvolvimento, resolução e desfecho. 

2.3. Discurso direto, denotando distinção entre narrador e personagem. 

2.4. Segmentação do texto em parágrafos. 

2.5  Uso da pontuação expressiva, que confira diferentes efeitos de sentido no texto. 

2.6. Diagramação adequada, com uso correto das margens direita e esquerda e recuo de margem. 

2.7. Letra legível demonstrando o compromisso com o leitor. 

2.8. Fazer uso dos conhecimentos gramaticais (substantivos, adjetivos, verbos e pronomes) e das 
regularidades ortográficas em sua escrita. 

2.9. Fazer a concordância verbal e nominal aplicadas ao texto.  

 

3. Reflexão sobre a Língua: 

3.1. Identificar verbos e tempos verbais, substantivos e adjetivos aplicados ao texto.  

3.2. Padrões da escrita: -esa/-eza, -izar/-isar  s/ss, s/z (em diminutivos), mp/mb, g/gu/j, r/rr,  c/ç, -u /-l  
(final de palavras), -am/-ão (final de palavras); -am/ -ram/ -rão (final de verbos).  

3.3. Usar o dicionário para substituir palavras desconhecidas por sinônimos adequados ao contexto. 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Presente Língua Portuguesa - 4  
Autores: VAZ, Débora, MORAES, Elody Nunes & VELIAGO, Rosângela 
Editora: Moderna 



MATEMÁTICA  
 

1. Números e Operações: 

1.1. Sistema de Numeração Decimal: até a classe do milhar. 

1.1.1. Decompor um número natural em suas diversas ordens.  

1.1.2. Ler e escrever números naturais até a dezena de milhar. 

1.1.3. Aplicar a técnica operatória das quatro operações. 

1.1.4. Resolver situações-problema envolvendo as quatro operações. 

   1.2. Números Racionais  

   1.2.1. Ler, escrever e representar frações numericamente e por desenho. 

   1.2.2. Aplicar as representações fracionárias que envolvam a relação parte-todo em situações-problema. 

   1.2.3. Ler, escrever, representar e relacionar frações. 

   1.2. 4. Memorizar todas as tabuadas do 1  ao 10. 

 

2. Grandezas e medidas: 

  2.1. Resolver situações-problema utilizando o sistema monetário brasileiro. 

  2.2. Relacionar unidades de medidas de comprimento: centímetro, metro e quilômetro. 

     2.3. Relacionar unidades de medidas de massa: grama e quilograma. 

     2.4. Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento 
ou acontecimento. 

 

3. Espaço e forma: 

 3.1. Reconhecer e comparar figuras planas (polígonos) diferenciando-as dos sólidos geométricos 
(poliedros). 

 3.2. Diferenciar poliedros de corpos redondos. 

 3.3. Identificar as possíveis planificações de prismas e pirâmides com diferentes bases. 

 3.4. Identificar semelhanças e diferenças entre prismas e pirâmides. 

 

4. Tratamento da informação: 

 4.1. Interpretar e completar informações apresentadas em tabelas de dupla entrada. 

 4.2. Interpretar informações apresentadas em gráfico de barras simples ou duplas.  

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
Saber Matemática - 4º ano 
Autores: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; MARIM, Vlademir 
Editora:  FTD 



 
 


