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PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 2018

CONTÉUDO DE MATEMÁTICA - 6º ANO
(1) SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL:
•	 NÚMEROS NATURAIS ATÉ 10 000 000:

•	 Ordens e classes;
•	 Composição/decomposição;
•	 Valor posicional;
•	 Função do zero;
•	 Arredondamento;
•	 Escrita por extenso.

•	 NÚMEROS RACIONAIS FRACIONÁRIOS:
•	 Termos da fração e suas funções;
•	 Equivalência de frações;
•	 Comparação de frações;
•	 Fração de quantidade;
•	 Adição de frações.

(2) OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS:
•	 Dição/subtração;
•	 Algoritmo;
•	 Multiplicação;
•	 Divisão;
•	 Algoritmo;
•	 Expressão numérica;
•	 Mmc;
•	 Divisores de um número.

(3) SISTEMAS DE MEDIDAS:
•	 Tempo: hora, minutos e segundos;
•	 Valor: cédulas e moedas, composição de valores;
•	 Situações matemáticas envolvendo tempo e quantias;
•	 Perímetro de polígonos;
•	 Área.

(4) GEOMETRIA:
•	 SÓLIDOS GEOMÉTRICOS:
•	 CLASSIFICAÇÃO;
•	 ELEMENTOS: FACES, VÉRTICES E ARESTAS.
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PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 2018

CONTÉUDO DE LÍNGUA PORTUGUESA - 6º ANO
(1) LEITURA E COMPREENSÃO DE DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS:

•	 Localização de informações.
•	 Análise de assunto, sequência lógica, personagens, ambientação, tempo, desfecho, verossimilhança.
•	 Apresentação de opinião, interferência, argumentação e relações entre fatos e ideias.
•	 Compreensão do significado do vocabulário pelo contexto.

(2) EXPRESSÃO ESCRITA:
•	 Produção de narrativa, observando legibilidade, emprego adequado de parágrafos, uso de letras maiúsculas, sinais 

de pontuação, presença dos elementos da narrativa, coerência e coesão.
(3) ORTOGRAFIA:

•	 Será observada a escrita ortográfica em toda a avaliação.
•	 Emprego: 
•	 Tem/têm, onde/aonde, mas/mais, mal/mau, porque/por que/porquê, a/há.
•	 Regras de acentuação gráfica.

(4) GRAMÁTICA:
•	 Sílaba: 
•	 Divisão silábica e classificação.
•	 Sílabas átona e tônica.
•	 Classificação de palavras quanto à tonicidade.
•	 Classes de palavras: 
•	 Palavras variáveis e invariáveis.
•	 Substantivos, adjetivos, artigos, verbos, numerais, pronomes.
•	 Flexão dos tempos verbais dos modos indicativo e imperativo.


