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Matéria do teste acadêmico  
Prova de Admissão de Alunos Novatos 2020 
 

2º ano – Ensino Fundamental 

Língua Portuguesa 

 Conhecer o alfabeto, identificando vogais e consoantes; 

 Identificar o número de sílabas que a palavra contém (consciência silábica); 

 Ler e escrever; 

 Interpretar textos; 

 Identificar personagens da história trabalhada; 

 Formular e responder questões pertinentes ao tema do texto; 

 Diferenciar os vários tipos de textos, percebendo a função de cada um; 

 Compreender o início de histórias curtas e criar finais diferentes dos convencionais; 

 

MATEMÁTICA 

 Conhecer símbolos (>, <, +, -, x, ÷, =) 

 Conhecer os números naturais de 0 a 100; 

 Relacionar o número a quantidade e a quantidade ao número; 

 Reconhecer sequências numéricas, de cores e figuras; 

 Fazer comparações entre maior e menor, crescente e decrescente, perto e longe, em 
baixo e em cima; 

 Identificar as formas geométricas simples e associá-las a objetos do dia a dia; 

 Distinguir alguns instrumentos de medida de comprimento; massa e tempo;  

 Utilizar o calendário para marcar a passagem do tempo, entendendo os dias as 
semanas os meses e os anos; 

 Compreender os conceitos de adição e subtração e ter noções de multiplicação 
e divisão; 

 Reconhecer informações simples em gráficos e tabelas. 
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3º ano – Ens. Fundamental 

Além das matérias mencionadas dos anos/séries anteriores, o candidato ao 3º ano 

deve saber: 

Língua Portuguesa 

1. Produção de texto  
1.1. Produção de diferentes tipos de textos:  

Convites; textos instrucionais; textos narrativos (sequência lógica); bilhetes; resumos. 
 

2. Análise Linguística  

Reconhecer com desenvoltura os seguintes componentes linguísticos: 

1. Alfabeto (consoantes e vogais); ordem alfabética das palavras; 
2. Letra inicial maiúscula;  
3. Sílaba e divisão de sílabas;  
4. Leitura correta dos sinais de pontuação: vírgula, ponto final, interrogação, exclamação, 

dois pontos e travessão;  
5. Acentuação;  
6. Sinônimo e Antônimo;  
7. Substantivo: comum e próprio; 
8. Masculino e feminino,  
9. Singular e plural;  
10. Aumentativo e diminutivo;  
11. Adjetivo; 
12. Numeral; 
13. Artigo; 

14. Frase: afirmativa; exclamativa; negativa; interrogativa. 

 

3. Ortografia 
 P / B, T/ D, F/ V e G;  

 R /RR, H, CH, LH e NH;  

 CA, CO, CU e QUE, QUI;  

 GA, GO, GU e GUE, GUI;  
 MP, MB. 
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Matemática 

 Agrupamento dúzia e dezena; 

 Escrita por extenso;  

 Funções dos números: quantificar, ordenar, medir e codificar; 

 Ordem crescente e ordem decrescente; 

 Número par e número ímpar; 

 Sistema de numeração decimal: Unidades e Dezenas;  

 Sequência numérica: além de 100; 

 Adição de três ou mais parcelas; 

 Adição com reagrupamento; 

 Significados da Subtração: o sinal (-), retirar; 

 Subtração com reagrupamento; 

 Significados da Multiplicação: sinal (x), uma vez, duas vezes (dobro), três vezes (triplo); 

 Decomposição;  

 Significados da Divisão: o sinal (:); distribuir em partes iguais;  

 Metade/Meio; 

 Sistema monetário; escrita decimal em preços; 

 Resolução de problemas envolvendo notas e moedas; 

 
Espaço e Forma 

 Localizações, posições e relações de objetos no espaço; 

 Simetria; 

 Reconhecimento de figuras planas: quadrado, retângulo, triangulo e círculo; 

 Construção e reconhecimento dos sólidos: cubo, cone, cilindro, pirâmide, esfera e 
paralelepípedo;  

 
Grandezas e medidas 

 O calendário como instrumento de medida de tempo; 

 Instrumentos, unidades e procedimentos convencionais de medida; 

 Medida com régua; 

 Leitura de meia hora no relógio de ponteiros; 

 
Tratamento da informação 

 Informações em tabelas e gráficos; 

 Análise e formulação de perguntas a partir de situações apresentadas; 

 Formulação de hipóteses em desafios lógicos 
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4º ano – Ensino Fundamental 

Além das matérias mencionadas dos anos/séries anteriores, o candidato ao 4º ano 

deve saber: 

Língua Portuguesa  

1. Produção de texto  

Produção de diferentes tipos de textos: cartas; textos instrucionais, narrativos (sequência 
lógica); anúncios; propagandas e resumos. 

 

2. Análise Linguística  

Reconhecer com desenvoltura os seguintes componentes linguísticos: 

1. Organização silábica e alfabética da palavra; 
2. Ordenação alfabética da palavra; 
3. Separação silábica;  

4. Classificação silábica – Monossílaba; dissílaba; trissílaba; polissílaba.  
5. Classificação silábica – Monossílaba átona e tônica; oxítona, paroxítona; 

proparoxítona; 
6. Encontro vocálico e consonantal;  
7. Ditongo; tritongo; hiato; dígrafos; 
8. Pontuação: ponto final; interrogação; exclamação; dois pontos; travessão; reticências; 

vírgula;  
9. Frase: afirmativa; exclamativa; negativa; interrogativa. 
10. Substantivos: Próprios e comuns; abstrato e concreto 
11. Gênero, número e grau do substantivo;  
12. Artigos definidos e indefinidos;  
13. Verbos de ação;  
14. Adjetivo: conceito;  

 
3. Ortografia:  

 
 Ordem alfabética;  

 Usos do alfabeto maiúsculo e minúsculo ;  

 Letras, usos e regras: M\N, S\SS, R, RR;  

 Formação de palavras. 
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Matemática 

 Sistema de numeração decimal; 

 Escrita dos números por extenso; 

 Unidade, dezena e centena; 

 Adição; 

 Subtração; 

 Classes e ordens; 

 Resolução de situações problema; 

 Medidas e instrumentos de medida: comprimento, massa e tempo. 

 Multiplicação; 

 Números ordinais; 

 Sinais de comparação; 

 Introdução à divisão. 

 

5º ano – Ensino Fundamental 

Além das matérias mencionadas dos anos/séries anteriores, o candidato ao 5º ano 

deve saber: 

Língua Portuguesa   

1. LINGUAGEM ORAL/ LEITURA E ESCUTA 
1.1. Leitura e interpretação oral e escrita de diferentes tipos de textos: Diálogos cotidianos 

sobre os conteúdos e sobre interpretação de textos nos seguintes gêneros: 

 Contos; narrativas; textos descritivos; piadas; notícias; e-mails, WhatsApp; blog; face 
book; folders; entrevistas; texto instrucional; poemas; provérbios; convites; canções; 
charges; biografia/autobiografia e texto expositivo.  
 

2. Produção de texto  
2.1. Produção de diferentes tipos de textos:  

 Cartas; fichas de livros; notícias; organização dos parágrafos; textos instrucionais; 
textos narrativos individuais (sequência lógica); anúncios; convites; tirinhas; 
propagandas;  resumos.  
 

3. Análise Linguística  
 

3.1. Reconhecer com desenvoltura os seguintes componentes linguísticos: 

 Concordância verbal e nominal;  

 Procedimentos de coesão e coerência do texto; 

 Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e sílaba tônica; 

 Encontro vocálico e consonantal;  

 Ditongo; tritongo; hiato; dígrafos; 

 Substantivos próprios e comuns; simples e compostos; 
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 Gênero, número e grau do substantivo;  

 Artigo definido e indefinido;  

 Verbos de ação, estado e fenômenos da natureza; 

 Sinônimo e antônimo; 

 Sinais de pontuação; 

 Adjetivos: Pátrios; primitivos; derivados; simples; compostos; eruditos; uniformes;  

 Graus do adjetivo: Comparativo; de igualdade; superioridade; inferioridade; 

 Numeral: Conceito; classificação; função; flexão;  

 Concordância do adjetivo com o substantivo;  

 Terminações AM e ÃO em verbos e substantivos;  

 Terminações OSO e Al em adjetivos;  
 

Ortografia:  
 Letras S e Z em final de palavras;  

 Letras L e U em final de palavras;  

 Letras X; CH; H;  

 
 

Matemática 

Números Naturais 
 Sistema de Numeração Decimal; ordem crescente e ordem decrescente; 

 Antecessor e sucessor; números ordinais; números pares e números ímpares; 

 Sistema de Numeração romano e egípcio; 

 Expressões Numéricas; tabuadas (multiplicação e divisão); 

 Sentenças matemáticas; análise, interpretação, resolução e formulação de situações-
problema. 
 

Operações com Números naturais: 
 Adição; subtração; multiplicação; dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo; divisão. 

 
Figuras espaciais: 

 Ponto; reta; ângulo; figuras espaciais (planas e sólidas); simetria e assimetria. 

 
Grandezas e Medidas: 

 Medidas de comprimento; área e perímetro; medidas de massa; medidas de 
capacidade; medidas de tempo; 
 

Tratamento da Informação: 
 Tabelas e gráficos 
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6º e 7º ano – Ensino Fundamental 

Além das matérias mencionadas dos anos/séries anteriores, o candidato ao 6º ano 

deve saber: 

Língua Portuguesa 

 
1 LINGUAGEM ORAL/ LEITURA E ESCUTA 

 

 Leitura e interpretação oral e escrita de diferentes gêneros textuais;   

 Tipos textuais:  
 -Estrutura do Texto Narrativo:  

 Personagem;  
 Características físicas e psicológicas de personagens;  
 Conflito; clímax; enredo;  

 

1. Produção de texto  
1.2 Produção de diferentes tipos de textos:  

 Fábulas; história em quadrinhos; fichas de livros; notícias; reportagens; textos 
instrucionais; textos narrativos individuais; poemas; provérbios; tirinhas; 
propagandas;  

 

3. Análise Linguística  
3.1 Reconhecer com desenvoltura os seguintes componentes linguísticos:   

 Pronomes; verbo; o 

 O verbo e as pessoas do discurso:  

 Noções de ação, processo e estado.  

 Modos verbais:  

 Subjuntivo;  

 Infinitivo;  

 Imperativo;  

 Indicativo;  

 Verbos irregulares e regulares;  

 Verbos impessoais;  

 Vozes verbais;  

 Voz ativa e passiva;  

 Transitividade Verbal;  Matéria do teste acadêmico, página 7/11 
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 Tempos verbais;  

 Verbo no infinitivo e conjugado;  

 Verbos regulares de 2ª e 3ª conjugação;  

 Verbo ser;  

 Uso do discurso direto e indireto;  

 Acentuação das palavras; 
 

4. Ortografia:  
 Diferenciações:  
o Mais / mas; sobre / sob; am / ão; por que – porque - por quê - porquê; S / Z finais 

 

Matemática  

 Adição, subtração, multiplicação e divisão; 

 Expressões aritméticas; 

 Múltiplos e divisores; 

 Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum; 

 Fração: conceito, tipos de fração, leitura, frações equivalentes, simplificação de 
fração; 

 Comparação de frações; operações com frações; 

 Números decimais; porcentagem; 

 Tabelas e gráficos; situações problema. 

 
 
 

8º ao 9º ano – Ensino Fundamental 

Além das matérias mencionadas dos anos/séries anteriores, os candidatos do 7º ao 9º 

ano devem saber: 

Língua Portuguesa   

 

 LINGUAGEM ORAL/ LEITURA E ESCUTA 

 
 Leitura e interpretação oral e escrita de diferentes gêneros textuais; 

 Estudo do vocabulário dos textos; 

 

 PRODUÇÃO DE TEXTO 
 Produção de diferentes tipos de textos: 

 Resumo; resenha; biografia; dentre outros já trabalhados em anos anteriores. 

ANÁLISE LINGUÍSTICA  

 Fonemas e Letras 

 Significação das palavras  Matéria do teste acadêmico, página 8/11 
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 Vogais e Consoantes; encontros vocálicos; encontros consonantais e dígrafos; sílaba; 
acento tônico; classificação das palavras quanto ao acento tônico; classificação das 
palavras: número de sílabas; divisão silábica; prosódia; acentuação gráfica; significação 
das palavras; denotação e conotação; morfologia: substantivo, flexão dos substantivos; 
adjetivo; artigo; numeral; interjeição; onomatopeia; pronome; formas pronominais; 
verbo; preposição; divisão silábica; 

 Sinonímia, antonímia e homonímia;  

 Parônimos e homônimos; 

 Advérbios:  

 Afirmação;  Dúvida; Intensidade; Tempo; Lugar; Modo; Negação;  

 Preposição:  

 Termo regente e regido; classificação; locução prepositiva; combinação e 
contração de preposições;  

 Linguagem verbal e não verbal;  

 Fonemas e letras;  

 Sistema Alfabético e fonológico; 

 A sequência de fonemas; 

 Sintaxe: A frase; Frase, contexto e entoação; Tipos de frases; A oração; Estudo do 
sujeito e do predicado; Ordem direta e ordem inversa. 

 

Ortografia: Todo o conteúdo sobre ortografia da língua portuguesa. 

 
 

 
Matemática 
 

Números e operações 
 Demonstração que existem situações-problema cujas soluções não são dadas por 

números racionais. 

 Identificação de um numera irracional como um número de representação decimal 

infinita. 

 Resoluções de situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, racionais e 

irracionais. Envolvendo também princípio multiplicativo, diagramas, tabelas, grandezas 

diretamente e inversamente proporcionais, juros simples, juros compostos. 

 Construção de procedimentos para calcular o número de diagonais de um polígono pela 

observação entre os números de lados e o de diagonais. 

 Tradução e resoluções de situações problemas que envolvem inequações e equações do 

primeiro grau utilizando as propriedades existentes. 
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 Construção de procedimentos para calcular o valor numérico e efetuar as expressões 

algébricas. 

 Entendimento e resoluções de equação do segundo e suas propriedades. 

 

Espaço e forma 

 Plano cartesiano representado em gráficos. 

 Secções de figuras tridimensionais por um plano e análise das figuras obtidas. 

 Analise de poliedros referentes às posições relativas entre duas arestas e de duas 

faces. 

 Construção de retas paralelas e restas perpendicular com régua e compasso. 

 Ângulos congruentes, complementares e suplementares cortadas por retas 

transversais. 

 Razão entre a medida do comprimento de uma circunferência e seu diâmetro. 

 Ângulos de um polígono. 

 Mediatriz e bissetriz de um polígono. 

 Propriedades dos triângulos e quadriláteros. 

 Teorema de Talles (demonstração da fórmula) 

 Teorema de Pitágoras (demonstração da fórmula) 

Grandezas e medidas 

 Resolução de situações-problema envolvendo grandezas: capacidade, tempo, massa e 

temperatura, e as respectivas unidades de medidas, fazendo conversões adequadas 

para efetuar os cálculos. 

 Construção de procedimentos para o cálculo de áreas e perímetros de superfícies 

planas. 

 Prismas e cilindro (cálculo de volume e área). 

 Resolução de situações-problema envolvendo grandezas densidade e velocidade. 

 

Tratamento da informação 

 Leitura e interpretação de dados expressos em gráficos de colunas, de setores, 

histograma e polígonos de frequência. 

 Compreensão de termos como frequência, frequência relativa, amostra, tendência 

central (media moda e mediana). 
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 Construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e a indicação da 

probabilidade de um evento por meio de uma razão. 

 

 

Juiz de Fora, 03 de setembro de 2019. 

 
 
Aretusa Santos Rosa 
Coordenadora Pedagógica 
 
 

 
 
 
Daniel Ribeiro Pinto 
Diretor Geral 
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