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6º ano – Ensino Fundamental  

LÍNGUA PORTUGUESA  
 

•  Interpretação de textos de diversos gêneros 
•  Advérbios 
•  Pontuação 
•  Variação linguística 
•  Compreender o sentido de uma palavra ou expressão 
•  Relação entre substantivos e seus modificadores (artigos, adjetivos, pronomes) 
•  Pronome: pessoal, demonstrativo, possessivo 
•  Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação 
• Acentuação 

 

MATEMÁTICA 
 

• Polígonos  
• Sólidos geométricos  
• Área e perímetro em malha quadriculada e superfícies planas (quadrado e retângulo) 
• Situações problema com as quatro operações 
• Classe dos milhares, milhões e bilhões 
• Fração e porcentagem 
• Números decimais 
• Gráficos 
• Medidas de superfície (comprimento, massa e capacidade) 
• Média aritmética 
• Expressões numéricas  

 
REDAÇÃO 
 

• Produção de um texto narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º ano – Ensino Médio 

LÍNGUA PORTUGUESA  
 
O candidato deverá ser capaz de: 
 
a) Em relação à LEITURA DE TEXTOS: 
 

• localizar informações explícitas em um texto; 
• inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão; 
• inferir uma informação implícita no texto; 
• identificar o tema de um texto; 
• distinguir um fato da opinião relativa a esse fato;  
• interpretar textos multimodais (propagandas, quadrinhos, foto, notícia, charge, etc.); 
• identificar a intencionalidade de diferentes gêneros textuais; 
• reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do 
mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daqueles em que será 
recebido; 

• reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo 
tema; 

• estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de um texto; 

• identificar a tese de um texto; 
• estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la; 
• diferenciar as partes principais de um texto das secundárias; 
• identificar o conflito gerador do enredo e dos elementos que constroem a narrativa; 
• estabelecer relação causa-consequência entre as partes e os elementos do texto; 
• estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, 
etc; 

• identificar efeitos de ironia ou de humor em textos variados; 
• reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; 
• reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou de uma 
expressão; 

• reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recurso ortográficos e/ou 
morfossintáticos; 

• identificar as marcas lingüísticas que evidenciar o locutor e o interlocutor de um texto. 
 

b) Em relação à REFLEXÃO LINGUISTICA, reconhecer: 
 
• os elementos da textualidade: coerência e coesão; 
• as relações sintático-semânticas e discursivo-argumentativas no texto; 
• as variedades linguísticas e os diferentes tipos de registros; 
• os fenômenos sintáticos de regência e concordância, nominal e verbal, crase; 
• a articulação sintática (coordenação e/ ou subordinação), semântica (relações lógicas) e 

discursivas (operadores argumentativos); 
• a estrutura e formação de palavras; 
• as figuras de linguagem. 

 
 

MATEMÁTICA  
 

• Operações com radicais  
- Adição e subtração, 
- Multiplicação e divisão 
- Potenciação 

• Racionalização de denominadores 
• Equação do 2º grau 

- Equações incompletas 
- Equações usando a fórmula de Bháskara 

• Relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação do 2º grau 
- Soma e produto das raízes 

• Equações irracionais 
• Equações biquadradas 
• Teorema de Tales 
• Semelhança de triângulos 
• Relações métricas no triângulo retângulo 
• Teorema de Pitágoras 
• Trigonometria no triângulo retângulo (seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30°, 45° e 60°) 
• Comprimento de circunferência 
• Áreas de figuras planas (quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e losango) 

 
REDAÇÃO  
 

� Texto dissertativo-argumentativo: 
• domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa; 
• desenvolver o tema proposto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-

argumentativo; 
• selecionar e organizar fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista; 
• usar os mecanismos lingüísticos para a construção da argumentação. 
• Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. 

 


