
 

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS DO CONCURSO PARA O  

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: 
 

a) ANÁLISE TEXTUAL 

 leitura, compreensão e comparação de diversos tipos de textos, com o objetivo de 

estabelecer relações entre os fatos apresentados no texto (causa, consequência, 

finalidade, problematização e solução); 

 identificar ideia principal, ideias secundárias e os elementos que as compõem; 

 comparar diferentes elementos ou partes de um mesmo texto e/ou dos textos entre si; 

 identificar e caracterizar personagens principais e secundárias; 

 relacionar espaço e tempo com os fatos apresentados no texto. 

 

b) GRAMÁTICA E ORTOGRAFIA 

 análise de regularidades relacionadas ao sistema ortográfico (nasalização, confronto 

letra/fonema, fonicidade e acentuação); 

 uso adequado das regras de pontuação; 

 identificação e emprego adequado das classes de palavras (substantivo, verbo, pronome, 

artigo, numeral, adjetivo, advérbio e preposição); 

 identificação e emprego adequado dos verbos regulares e irregulares, nos tempos 

simples do modo indicativo; 

 utilização adequada dos níveis morfológicos, sintático e semântico. 
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2. MATEMÁTICA: 

 

a) NÚMEROS NATURAIS 

 operações com os números naturais /terminologia das quatro operações/operação 

inversa/composição e decomposição; 

 valor posicional (ordens,classes,valorrelativo,valor absoluto); 

 propriedades da adição, subtração, (divisão e multiplicação); 

 expressões numéricas (sinais de associação: ( ), [ ] e { }); 

 média aritmética; 

 termo desconhecido; 

 múltiplos e divisores/MMC e MDC; 

 números primos e compostos; 

 números ordinais. 

 

b) NUMERAÇÃO ROMANA 

 

c) UNIDADES DE Medidas (unidade padrão e múltiplos e submúltiplos; mudanças de 

unidades) 

 medidas do tempo; 

 medidas de comprimento/perímetro; 

 medidas de superfície/área do quadrado e retângulo; 

 medidas de capacidade; 

 medidas de massa; 

 medidas de volume; 

 medidas de temperatura. 

 

d) NÚMEROS RACIONAIS - Representação Fracionária 

 representação e leitura; 

 número misto; 

 equivalência; 

 simplificação; 

 comparação; 

 fração de uma quantidade; 

 operações (adição,subtração,divisão e multiplicação). 

 

e) NÚMEROS RACIONAIS: REPRESENTAÇÃO DECIMAL 

 operações com os números decimais (adição,subtração,divisão e multiplicação); 

 décimos,centésimos,milésimos; 

 comparação de números decimais. 

 

f) PORCENTAGEM 

 

g) SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO (leitura e escrita, operações, lucro, prejuízo, 

multa, desconto e troco) 

 

h) PESQUISAS E ESTATÍSTICAS (gráficos e tabelas) 
 

 

i) POSSIBILIDADES,ESTIMATIVAS, PROPORCIONALIDADE 
 



j) GEOMETRIA 

 retas/ posições relativas; 

 semirretas/ segmento de reta; 

 ângulos; 

 linhasabertas,fechadas e poligonais; 

 polígonos; 

 tipos de triángulos; 

 tipos de quadriláteros; 

 circunferência e o círculo; 

 simetria. 

 

OBS: Em todos os eixos dos conteúdos descritos acima, serão cobrados interpretação 

e a resolução dos problemas por meio de estratégias que justifiquem a lógica da 

resolução. 
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