
 

Programa para processo admissional 2020 
 
6º ano do Ensino Fundamental 
 
1.    Língua Portuguesa 

● Leitura, compreensão e interpretação de texto em gêneros variados do domínio do narrar,             

sobretudo crônica e história em quadrinhos; 

● Substantivo: definição, classificação, flexões e significação. 

● Adjetivo: definição, classificação, flexões e significação;  

● Relações morfossintáticas entre adjetivos e substantivos; 

● Pronomes: classificação e uso (emprego de pronomes como recurso de coesão textual); 

● Reconhecimento dos modos indicativo, subjuntivo e imperativo; 

● Tempos verbais no modo indicativo: conjugação e uso; 

● Elementos que indicam circunstâncias nos textos (os advérbios). 

 
2.    Produção Textual 
O candidato deverá estar apto a escrever textos pertencentes à ordem do narrar: narrativas de               
aventura, fábulas, histórias em quadrinhos. 
 
 
3.    Matemática 
 
1)      Números 
1.1   Sistema de Numeração indo-arábico 
1.2   Escrita e Comparação de números 
1.3   Operações: Adição Subtração, Multiplicação e Divisão 
1.4   Problemas envolvendo as 4 operações 
1.5   Múltiplos e Divisores; Critérios de divisibilidade; Cálculo do MDC e do MMC 
1.6   Frações: Conceito de fração, leitura e representação de frações; números decimais 
1.7   Comparação de frações e números decimais; frações equivalentes 
1.8   Operações com frações e números decimais: adição, subtração, multiplicação e divisão 
1.9   Problemas envolvendo frações e números decimais 
2)      Reconhecimento de figuras geométricas planas e espaciais: quadrado, triângulo, retângulo, 

cubo, cilindro e cone. Cálculo da área e do perímetro do quadrado e do retângulo 
3)      Leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos e tabelas 
 
 
4. Inglês 
 

● Talking about Past holidays – Past Simple (Falar sobre as férias passadas) 



 

● Expressing purpose - Why? ; To (Expressar o propósito) 
● Making polite requests – I´d like (Fazer pedidos educados) 
● Defining people and things – relative pronouns (Definir pessoas e coisas) 
● Describing things - adjectives (Descrever coisas) 
● Comparing people and things – Comparative of Adjectives (Comparar pessoas e coisas) 
● Describing people, things and animals - Superlative of adjectives (descrever pessoas, coisas 

e animais) 
● Talking about ecological issues (Falar sobre problemas ecológicos) 
● Talking about our planet – Imperatives ( Falar sobre o nosso planeta) 
● Describing and comparing animals – Present Simple (Descrever e comparar animais) 
● Talking about the way things are done – Adverbs of manner (Falar sobre a maneira que as 

coisas são feitas) 
● Talking about one´s abilities- be good at (Falar sobre habilidades das pessoas) 
● Talking about leisure and extreme sports (Falar sobre tempo livre e esportes radicais) 
● Talking about the weather- be like (Falar sobre o tempo) 
● Asking about clarification and talking about favourite activities (Perguntar por esclarecimento 

e falar sobre atividades favoritas) 
● Talking about health problems – have got  (Falar sobre problemas de saúde) 
● Talking about how one´s feels and giving advice (falar como se sente e dar conselho) 
● Asking and telling the time (Perguntar e dizer as horas) 
● Talking about routines (Falar sobre rotinas) 
● Talking about inventions and events in the past- Past Simple and WH- questions (Falar sobre 

invenções e eventos no passado) 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Livros didáticos e paradidáticos adotados pelo(a) aluno(a) no 5º ano do Ensino Fundamental. 


