
 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ADMISSÃO / 2022 

 

Candidatos ao 6º Ano do Ensino Fundamental 
 

"A verdadeira viagem da descoberta não consiste em procurar novas 

paisagens, mas em possuir novos olhos."  
Marcel Proust 

 
 
Ao realizar a atividade avaliativa o aluno deve demonstrar as habilidades descritas a seguir. 
 

L ÍNGUA PORTUGUESA  
 

Objetos de conhecimento 
 

▪ Inferir efeitos de ironia e humor em textos.  
▪ Comparar textos e reconhecer diferentes formas de tratar informações em comum, tendo em vista as 

condições de produção e recepção.   
▪ Inferir o sentido de palavras ou expressões considerando o contexto linguístico e extralinguístico. 
▪ Identificar o tema de um texto.  
▪ Localizar informações explícitas em um texto. 
▪ Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a 

progressão (coesão referencial). 
▪ Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.  
▪ Formular hipóteses sobre o uso das categorias dos nomes (gênero e número).  
▪ Identificar a utilização correta da letra maiúscula e os recursos do sistema de pontuação: ponto final, de 

exclamação, interrogação e reticências, de acordo com o sentido pretendido.  
 

 

MATEMÁTICA  
 

Números e operações 
▪ Resolver problemas e operações com números naturais envolvendo as quatro operações. 
▪ Arredondar para a dezena de milhar mais próxima.  
▪ Calcular expressões numéricas. 
▪ Representar frações, identificar, comparar e simplificar números fracionários. 
▪ Ler números decimais que expressam valor monetário. 
▪ Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal. 
▪ Resolver problemas que envolvem porcentagem. 
 

Grandezas e medidas 
▪ Resolver problemas utilizando unidades de medida padronizadas como m, g, l, assim como os respectivos 

múltiplos e submúltiplos. 
▪ Realizar transformações de medidas. 

 

Geometria 
▪ Identificar e classificar ângulos.  
▪ Identificar e classificar triângulos. 
▪ Resolver problemas que envolva o cálculo do perímetro de figuras planas. 

  

Tratamento da informação: 
▪ Ler informações e dados apresentados em tabelas e gráficos. 


