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ROTEIRO PARA O TESTE SELETIVO 2018 - ENSINO FUNDAMENTAL

“Sonhos sem disciplina
produzem pessoas
frustradas, e disciplina
sem sonhos produz
pessoas autômatas, que
só sabem obedecer a
ordens” Augusto Cury

5º Ano EF

LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO DE TEXTO
 Leitura e exploração de gênero textual Conto Maravilhoso: ponto de vista e argumentos
utilizados;
 Coesão textual: elipse, pronominalização, conjunção;
 Coerência e a presença de humor em tiras e quadrinhos;
 Classes de palavras: verbo, numeral, substantivo, adjetivo e pronomes.
 Modos do verbo: indicativo e imperativo utilizados em gêneros textuais diferentes de acordo
com a função e contexto de cada um desses gêneros;
 Tempos do verbo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente e
futuro do pretérito [indicativo]; afirmativo e negativo [imperativo];
 Acentuação gráfica: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acentuar de acordo com a regra
gramatical de cada uma;
 Produção Textual: Escrever um Conto Maravilhoso de acordo com a proposta e orientações
presentes na avaliação, utilizando argumentos diferentes para sustentar seu ponto de vista.

MATEMÁTICA
 Sistema de numeração decimal – utilizando dos princípios desse sistema para ler, escrever
números, compor e decompor em unidades diferentes ordens, estabelecer as relações maior/
menor que há entre números, encontrar o sucessor e o antecessor de números até a sexta
ordem.
 Operações – cálculo de somas, diferenças, produtos e quocientes de números naturais
utilizando o cálculo mental, estratégias pessoais ou procedimentos de cálculo, resolução de
expressões em que apareçam até
 as quatro operações fundamentais com e sem parênteses, respeitando as convenções e/ou
escrever expressões correspondentes a um problema dado.
 Frações – utilização da representação de frações em situações que indicam a relação partetodo e expressam o resultado em uma divisão; comparação de números racionais escritos no
código de fração; representação da parte de um todo através de uma fração; representação
por um número natural a quantidade de objetos correspondentes a uma fração desse
conjunto; cálculo de somas e diferenças; em situações diversificadas; leitura, escrita,
comparação e de números escritos na representação decimal.
 Estatística – interpretação de dados apresentados de modo organizado em gráficos e
tabelas.
 Múltiplos e divisores – Cálculos do M.M.C. e M.D.C.; Processo de fatoração.

