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CONTEÚDO DIAGNÓSTICA 2020 
Candidatos ao 6º ano do Ensino Fundamental 

 

O processo seletivo constará de prova de Português e de Matemática. 

 

PORTUGUÊS 

1. Leitura e escrita 

 Leitura, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos: narrativas ficcionais, relatos 

pessoais, textos informativos e instrucionais, notícias, poemas, quadrinhos, lendas, fábulas, 

contos maravilhosos, entre outros. 

 Apreensão do tema e da estrutura global do texto. 

 Percepção da sequência lógico-temporal e das relações de causa e consequência. 

 Produção de texto. 

 

2. Conhecimento linguístico 

 Encontros consonantais, dígrafos e encontros vocálicos. 

 Separação de sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à posição 

da sílaba tônica. 

 Regras gerais de acentuação e pontuação.  

 Classes de palavras: substantivos, verbos, artigos, adjetivos, pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos. 

 Conjugação de verbos no modo indicativo. 

 A gramática, tomada a partir de um texto, será abordada como suporte, considerando a construção 

de sentido desse texto. 
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MATEMÁTICA 

 Numeração: ordem e classes, composição e decomposição, valores absoluto e posicional e 

numeração Romana. 

 Operações Fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão (por até 3 algarismos). 

 Múltiplos e divisores: divisibilidade por 2, 3, 5, 6, 9 e 10; noções de números primos e números 

primos entre si; decomposição em fatores primos; divisores e múltiplos de um número natural; 

MDC e MMC. 

 Frações: tipos de frações; representação gráfica dos números fracionários; número misto e 

extração de inteiros; simplificação de frações – Frações irredutíveis; comparação de frações; 

frações equivalentes; redução de frações ao mesmo denominador; adição e subtração de frações 

homogêneas e heterogêneas; multiplicação e divisão de frações. 

 Unidades de medida: tempo, comprimento, capacidade e massa. 

 Sistema monetário: operações envolvendo quantias; noções de lucro, prejuízo, multa e desconto. 

 Expressões numéricas e problemas envolvendo as quatro operações. 

 


