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1o, 2o, 3o e 4o Anos

Ensino Fundamental 1

Para Ingressar no 1o Ano do Ensino Fundamental
• Os alunos inscritos para o 1o ano farão uma avaliação escrita

e serão observados durante a execução.

Para Ingressar no 2o Ano do Ensino Fundamental

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leitura oral

2. Compreensão do texto

3. Produção de texto

MATEMÁTICA

1. Leitura e escrita de números

2. Numerais vizinhos (antecessor e sucessor)

3. Adição e subtração

4. Numerais pares e ímpares

5. Situações-problema com adição e subtração



2. Gramática
2.1. Ordem alfabética
2.2. Sílaba

• classificação
• sílaba tônica (identificação)

2.3. Substantivo
• próprio e comum
• gênero, número e grau

2.4. Adjetivo
2.5. Pronomes pessoais (retos)
2.6. Verbo (presente)
2.7. Sinais de pontuação (compreensão)

3. Produção textual

MATEMÁTICA
1. Sistema de numeração

1.1. Ordenação (crescente e decrescente)
1.2. Antecessor e sucessor

1.3. Numerais ordinais (leitura e escrita)
1.4. Numerais pares e ímpares

2. Sistema de numeração decimal
2.1. Unidade, dezena e centena
2.2. Composição e decomposição
2.3. Dúzia e meia dúzia

3. Operações fundamentais
3.1. Adição (com e sem reserva)

• operação
• problemas

4. Sistema Monetário Brasileiro

5. Análise de grá�co e tabela

3.2. Subtração (com e sem reagrupamento)
• operação
• problemas

Para Ingressar no 3o Ano do Ensino Fundamental
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Estudo do texto

• compreensão
• vocabulário
• Sinônimos e antônimos



2. Gramática
2.1. Encontros vocálicos, encontros consonantais e 
        dígrafos
2.2. Sílaba

• classificação
• sílaba tônica (identificação e classificação)

2.3. Substantivo
• classificação: próprio, comum e coletivo
• formação: primitivo e derivado
• gênero, número e grau

2.4. Artigo
• definido e indefinido

2.5. Adjetivo
• gênero, número e grau comparativo

2.6. Numeral
• ordinal e cardinal

2.7. Pronomes pessoais
• retos, oblíquos
• tratamento

2.8. Verbo
• Conjugações / infinitivo
• Tempo: presente e pretérito perfeito

3. Produção textual

MATEMÁTICA
1. Sistema de numeração

1.1. Ordenação (crescente e decrescente)
1.2. Antecessor e sucessor

1.3. Numerais ordinais até 50 (escrita e leitura)
1.4. Numerais pares e ímpares

2. Sistema de numeração decimal
2.1. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar
2.2. Leitura, escrita, composição e decomposição

3. Operações Fundamentais
3.1. Adição (com e sem reserva)

• operação
• prova real
• problemas

3.2. Subtração (com e sem reagrupamento)
• operação
• prova real
• problemas

Para Ingressar no 4o Ano do Ensino Fundamental
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Estudo de texto 

• compreensão
• vocabulário
• Sinônimos e antônimos
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    3.3. Multiplicação (com e sem reserva)
• operação
• prova real 
• dobro e triplo 

• problemas

3.3. Multiplicação (com e sem reserva)
• operação
• prova real 
• dobro e triplo 
• problemas

3.4. Divisão (exata)
• operação
• prova real
• problemas

3.5. Situações-problema (com 2 raciocínios) envolvendo adição, 
         subtração, multiplicação e divisão

4. Sistema Monetário Brasileiro

5. Análise de grá�co e tabela


