
 

Conteúdo 
Programático para 
avaliação de ingresso  

 
 

NÍVEL I – 6º ANO 

Espera-se do candidato 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. 

1.4. Estabelecer relação causa/consequência entre partes ou elementos do texto. 

1.5. Inferência do significado de uma palavra ou expressão. 
 

2. Produção de texto narrativo: 

2.1.  Situação inicial, conflito, desenvolvimento das ações, resolução de conflito e situação final. 

2.2. Coerência e coesão entre situação inicial, conflito, desenvolvimento e situação final. 

2.3. Adequação do vocabulário e organização de ideias. 

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.  Uso adequado do discurso direto. 

  

3. Reflexão sobre a Língua: 

3.1 Substantivo: reconhecimento, uso e flexões de gênero e número. 

3.2 Adjetivo: reconhecimento, emprego e concordância com o substantivo. 

3.3  Pronome: reconhecimento e emprego. 

3.4 Verbo: identificação, uso dos tempos verbais:  pretérito, presente, futuro do indicativo. 

3.5 Padrões da escrita: s, ss, c, ç, sc; x, ch; - ram/-rão/ - am / -ão (final de verbos); s/z em diminutivos ,  som 

       nasal; l, -u(em final de palavras), -isse/ice, uso dos porquês e mais/mas. 
 

Presente Língua Portuguesa - 5 
Autores: VAZ, Débora, MORAES, Elody Nunes & VELIAGO, Rosângela 
Editora: Moderna 

 

 

 



MATEMÁTICA 

 

1. Números e Operações: 

1.1. Números Naturais 

1.1.1. Operações Fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão por 1 e 2 algarismos 

1.1.2. Resolução de problemas envolvendo as 4 operações. 

1.1.3. Expressões Numéricas (com uso dos parênteses) 

 

1.2. Números Racionais: 

1.2.1. Notação decimal e fracionária 

1.2.2. Operações fundamentais: forma decimal (adição, subtração e multiplicação por número natural) 

1.2.3. Resolução de problemas  

1.2.4. Leitura e representação de fração 

1.2.5. Fração de quantidade 

1.2.6. Fração de equivalência 

 

2. Espaço e Forma 

2.1. Reconhecimento, comparação, classificação e construção de figuras geométricas planas e de sólidos 
geométricos (poliedros e corpos redondos) 

 

3. Grandezas e Medidas 

3.1. Sistema Monetário 

3.2. Comprimento 

3.3. Massa 

3.4. Tempo 

3.5. Perímetro de uma superfície plana 

 

4. Tratamento de Informação 

4.1. Leitura, interpretação e construção de gráficos de barra simples e dupla, em linha e tabelas de dupla entrada. 
 

5. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Livro: Saber Matemática – 5º ano 
Autores: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; MARIM, Vlademir  
Editora: FTD 

 

OBS: Consideram-se desenvolvidas as habilidades pertinentes às séries anteriores, em Língua Portuguesa e 
Matemática.  

A habilidade de leitura e escrita e a resolução de situações-problema são requisitos das duas áreas. 

 
 
 
 



 
 

INGLÊS 
 

1. Reading Comprehension 
2. Personal Information questions; 
3. Ordinal numbers (first, second, third, etc.); 
4. Vocabulary: greetings, personal possessions, months, days of the week, colours, clothes, animals, food, 

places, sports, daily routines; 
5. Time; 
6. Prepositions: in, on, under, next, in front of, behind; 
7. Possessive adjectives: my, his and her; 
8. Verb to be – IS / ARE (affirmative form); 
9. Verb have got (affirmative, negative and interrogative forms - 1st and 3rd person) 
10. a/any; 
11. This / These; 
12. Possessive ('s); 
13. Present Continuous with wearing; 
14. Like / don't like (affirmative, negative and interrogative forms - 1st and 3rd person); 
15. How much is / are; 
16. There is / There are (affirmative, negative and interrogative forms);  
17.  Do you play…? / Do you do…? 
18. What time does he…? / He… at… 

 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
 Incredible English 3  
Class Book   
Incredible English 3  
Activit Book  
PHILIPS, Sarh – Editora Oxford 
 

 
 
 


