CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROCESSO SELETIVO 2020

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Objetos de conhecimento:
 Leitura colaborativa e autônoma.
 Formação do leitor literário/Leitura multissemiótica.
 Compreensão em leitura.
 Estratégia de leitura.
 Formas de composição de narrativas.
 Morfologia.
 Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/ Acentuação.
 Polissemia.
Habilidades:
 Ler e compreender, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos (populares, de fadas,
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.
 Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
 Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
 Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
 Inferir informações implícitas em textos lidos.
 Localizar informações explícitas em textos.
 Inferir o sentido de palavra ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do texto.
 Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.
 Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no
qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.
 Identificar em textos o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, tempo,
causa, condição, finalidade.
 Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância com pronomes pessoais/ nomes
sujeitos da oração.
 Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de prefixo e de sufixo.
 Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
 Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo com o
contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses
mesmos termos utilizados na linguagem usual.
MATEMÁTICA
Objetos de conhecimento:
 Números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica.
 Representação fracionária dos números racionais: reconhecimento, significados, leitura e representação na reta
numérica.
 Comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária, utilizando a noção de
equivalência.
 Cálculo de porcentagens e representação fracionária.
 Problemas: adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita.
 Problemas: multiplicação e divisão de números racionais, cuja representação decimal é finita, por números naturais.
 Propriedades da igualdade e noção de equivalência.
 Grandezas diretamente proporcionais. Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais.
 Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) e representação de deslocamentos no plano cartesiano.
 Figuras geométricas espaciais (prismas, pirâmides, cilindros e cones): reconhecimento, representações, planificações
e características.
 Leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de
colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráficos de linhas.
 Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis.
Habilidades:
 Ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do
sistema de numeração decimal.
 Escrever e ordenar números racionais na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema
de numeração decimal, utilizando como recursos composição e decomposição e a reta numérica.




















Identificar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte
de um todo, utilizando a reta numérica como recurso.
Identificar frações equivalentes.
Ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta
numérica.
Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente, à décima parte, quarta parte, metade,
três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora,
em contextos de educação financeira, entre outros.
Resolver problemas de adição e subtração, com números naturais e com números racionais, cuja representação
decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
Resolver problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação
decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
Resolver problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos
termos é desconhecido.
Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a
quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir
escala em mapas, entre outros.
Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma
quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as
partes e delas com o todo.
Interpretar, descrever e representar a localização de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando
coordenadas cartesianas.
Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar
seus atributos.
Resolver problemas envolvendo medidas da grandeza comprimento, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.
Resolver problemas envolvendo medidas da grandeza área, recorrendo a transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.
Resolver problemas envolvendo medidas da grandeza massa, recorrendo a transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.
Resolver problemas envolvendo medidas da grandeza tempo, recorrendo a transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.
Resolver problemas envolvendo medidas da grandeza capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.
Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas
do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar
conclusões.
Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados
possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).

LÍNGUA INGLESA
Nível de proficiência, de acordo com o CEFR: A2.
1. Leitura e compreensão de textos simples, tais como histórias com ou sem diálogos, textos informativos, e-mails/cartas,
bilhetes, descrições de objetos, pessoas e eventos.
• Em narrativas: compreensão detalhada do assunto, sequência lógica, personagens, ambientação, tempo, desfecho.
• Compreensão do significado do vocabulário pelo contexto.
• Compreensão do significado das estruturas gramaticais pelo contexto e por sua função linguística.
2. Unidades temáticas (Gramática* e Vocabulário):
2.1. Experiments – Past simple.
2.2. Around Pompeii – Past continuous + when/while.
2.3. Rainforest life – Have to/Don’t have to.
2.4. At a rock concert – Be going to.
2.5. In a restaurant – Dates; If-clauses (Zero conditional).
2.6. Wild West – Be made of; Be used for.
2.7. Souvenirs – Should; Could .
2.8. Shakespeare’s Globe – Will.
2.9. Jobs – If-clauses (First conditional; What if...?; Let’s...).
2.10. On board – Present perfect.
*Para verbos e tempos verbais, considerar todas as formas gramaticais (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas).
3. Material didático de referência:
Super Minds British English Level 5 – Student’s Book.
4. Exame de Cambridge de referência:
A2 Flyers.

