Somos mais para você ser mais.

ADAPTAÇÃO E SONDAGEM 2021 – Matriz de Referência
6º Ano do Ensino Fundamental
Serão abordados no teste de sondagem os seguintes domínios:
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
Relacionar a escrita numérica ás regras do sistema
posicional de numeração.
Operar com os números naturais: adicionar, multiplicar, subtrair e dividir.
Identificar fração como representação que pode estar
associada ao significado parte-todo
Resolver situações problemas envolvendo operações básicas: adição,
subtração, multiplicação, divisão;
Identificar figuras espaciais a partir de suas planificações.
Reconhecer os sólidos geométricos e suas planificações.
Sistema monetário brasileiro.
Identificar os tipos de ângulos.
Interpretar e utilizar dados apresentados num gráfico.
COMPONENTE CURRICULAR: Português
Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal e não-verbal,
relacionando texto e contexto de uso;
Produzir textos coerentes, coesos e adequados a seus destinatários, aos
objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados;
Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes
situações de participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as
intenções de quem os produziu;
Identificar e produzir textos utilizando os discursos direto e indireto;

Av. João Pessoa, 4279, Damas – Fortaleza – Ceará
CEP: 60425-813 / (85) 33072500 / www.juvenaldecarvalho.com.br

Somos mais para você ser mais.

Compreender as estruturas dos gêneros: conto, quadrinhos, relato, carta pessoal,
diário e cartaz;
Apresentar

conhecimentos

das

seguintes

classes

gramaticais:

adjetivo,

classes

gramaticais:

adjetivo,

substantivo, artigo, numeral, pronome e verbo;
Noções gerais de acentuação e pontuação.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Apresentar

conhecimentos

das

seguintes

substantivo, artigo, numeral, pronome e verbo;
O candidato deverá portar, no dia da avaliação, caneta/lápis e borracha (se
presencial);
Garrafinha com água;
Lanche (caso necessite);
É sempre válido recordar a necessidade de ler com atenção os comandos da
avaliação e procurar manter-se tranquilo, respondendo ao solicitado, a partir dos
conhecimentos prévios adquiridos nas experiências escolares anteriores.
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