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Esperam-se do candidato as seguintes habilidades linguísticas e de raciocínio lógico-matemático: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Leitura 
   1.1. Compreender e interpretar textos de natureza ficcional e informativa, identificando: 

1.1.1.  relações (gramaticais e semânticas) entre diferentes fragmentos de um mesmo 
texto ou entre diferentes textos 
1.1.2. sentido de palavras e expressões contextualizadas 
1.1.3. mensagens (explícitas ou implícitas) no texto 

1.2. Reelaborar as ideias transmitidas pelo texto de modo pessoal, claro, organizado e 
coerente 

1.3. Estabelecer relações de causa e consequência, temporalidade e espacialidade 
1.4. Comparar e relacionar fatos 

 

2. Produção de texto 

   Relatar experiências vividas ou imaginadas (gênero textual RELATO), revelando: 

2.1. Utilização dos elementos estruturais do gênero relato pessoal 
2.2. Adequação da linguagem à situação de escrita 
2.3. Coerência e coesão textuais 
2.4. Emprego dos sinais de pontuação adequados 

 

3. Reflexão sobre a Língua 

   Reconhecer e empregar, em diferentes contextos linguísticos, as classes gramaticais abaixo: 

3.1. Tipos de frases 
3.2. Linguagem verbal e não verbal  
3.3. Classes de palavras 

3.3.1. Substantivo: reconhecimento, uso e “flexões” de gênero e número 
3.3.2. Adjetivo e locução adjetiva: reconhecimento, emprego e concordância com o 

substantivo  e ”flexões” de gênero e número 
3.3.3. Artigo: reconhecimento e classificação 
3.3.4. Sílaba tônica e átona 
3.3.5. Regras de acentuação gráfica 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Livro: Português - Linguagens -  6º ano– 8ª ed . Reformulada, 2014. 
Autores: CEREJA, William R. & COCHAR, Thereza M. 
Editora: Atual 
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para avaliação de 

ingresso  



MATEMÁTICA 

1. Números e Operações  

1.1. Conjunto dos Números Naturais 

1.1.1. Sistema de numeração decimal 

1.1.2. Operações fundamentais e suas propriedades: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação, radiciação (raiz quadrada) 

1.1.3. Expressões numéricas 

1.1.4. Múltiplos, divisores e divisibilidade 

1.1.5. Números primos 

1.1.6. Decomposição em fatores primos 

1.1.7. Mínimo múltiplo comum 
 

1.2. Conjunto dos Números Racionais Absolutos 

1.2.1. Notação decimal, fracionária e percentual 

1.2.2. Localização na reta numérica 

1.2.3. Frações equivalentes e simplificação 

1.2.4. Frações – operações: adição, subtração e multiplicação 

1.2.5. Multiplicação e divisão por 10 

1.2.6. Operações com números decimais e suas propriedades: adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação 

1.2.7. Expressões numéricas 
 

2. Espaço e Forma 

2.1. Formas planas 
2.1.1. Reta, semireta e segmento de reta 
2.1.2. Ângulos 
2.1.3. Polígonos – definição e nomenclatura de acordo com o número de lados 

2.2. Formas tridimensionais: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera (identificação das 
figuras e seus elementos) 
   

3. Grandezas e Medidas 

3.1. Perímetro 
3.1.1. Perímetro de polígonos 
3.1.2. Problemas envolvendo perímetro 

3.2. Área  
3.2.1. Conceito 
3.2.2. Cálculo da área do quadrado e do retângulo 
3.2.3. Unidades de medida de área 

3.3. Medidas de comprimento 
3.3.1. Sistema métrico decimal: múltiplos, submúltiplos e transformação de unidades 
 

4. Tratamento da Informação 

4.1. Gráficos de barras e de segmentos: 
4.1.1. Leitura, interpretação e construção 
4.1.2. Contagem de possibilidades 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Livro:  A conquista da Matemática  - 6º ano  
Autores: GIOVANNI, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito; Giovanni Jr., José Ruy 
Editora FTD, 2012 – Nova edição 
 



INGLÊS 

1. Reading Comprehension 

2. Vocabulary:  commands, describing things, feelings, parts of the house, parts of the body, 
countries and nationalities, classroom objects, food, time. 

3. Verb tenses: Present simple and Present Continuous 

4. Verb to be ( Simple Present and Simple Past tense) 

5. Verbs: there to be and have got 

6. Cardinal numbers (1 to 100) 

7. Prepositions: in, on, under, next, in front of, behind 

8. Possessive adjectives: my, your, his, her, our, their 

9. Pronouns: 
                 Personal: I, you, he, she, etc 
                 Interrogative: who, what, where, why, how old, what colour 
10. Adverbs of frequency 

11. Imperative – affirmative/ negative forms] 

12. Writing 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Livro: More! 1 

Autores: Herbert Puchta & Jeffe Stranks 

Editora: Cambridge 

 

OBS: Nas três áreas do conhecimento, considerar-se-ão desenvolvidas as habilidades pertinentes às 
séries anteriores. 

A habilidade de leitura e escrita e a resolução de situações-problema são requisitos essenciais. 

 


