
 

 

COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO  

ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 2019 

PROGRAMA DE PROVAS 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) 

 

1º ano do Ensino Fundamental I 

Os candidatos para o 1º ano do Ensino Fundamental participarão de uma atividade de cunho               
lúdico e pedagógico. Serão observadas a maturidade cognitiva, emocional e psicomotora a partir das              
seguintes habilidades: 
 
Língua Portuguesa: 
 

1. Identificar a sequência do alfabeto. 
2. Grafar corretamente as letras do alfabeto. 
3. Identificar diferentes tipos de letras em textos de gêneros diversos. 
4. Nomear e descrever figuras, objetos, pessoas e situações cotidianas. 
5. Identificar palavras em uma frase ou texto a partir de um critério dado. 
6. Estruturar uma frase, ordenando as palavras. 
7. Identificar a segmentação de palavras em uma frase. 
8. Interpretar textos de diferentes gêneros, identificando a ideia central. 
9. Localizar informações explícitas em textos de gêneros diversos. 
10. Identificar palavras que rimam. 

 
Matemática: 

1. Apresentar as formas de posição existentes (ao lado, dentro, na frente, atrás, perto, longe,              
direita, esquerda). 

2. Apresentar a escrita numérica. 
3. Relacionar o significado de números naturais a partir de contagens, sequências, medidas,            

códigos. 
4. Utilizar os numerais em situações-problema. 
5. Utilizar a contagem em diversas situações do cotidiano. 
6. Relacionar o numeral à quantidade correspondente.  
7. Identificar situações de adição em diversas situações do cotidiano. 
8. Interpretar situações-problema envolvendo adição. 
9. Identificar situações de subtração em diversas situações do cotidiano. 
10. Interpretar situações-problema envolvendo subtração. 
11. Resolver problemas, usando simultaneamente as operações de subtração e adição. 
12. Representar figuras planas. 
13. Identificar propriedade geométrica de objeto e figura. 
14. Registrar o próprio corpo por meio de desenho em diferentes escalas de tamanho. 
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2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I 
 
 
Observações: 
 

● É importante que o candidato atenda ao comando das questões propostas, respondendo            

claramente ao que está sendo solicitado nos enunciados. 

● Os conteúdos a serem avaliados, assim como a nomenclatura utilizada, estarão em             

conformidade com o mínimo necessário para que o candidato ingresse no ano pleiteado. 

● Os textos utilizados apresentarão a complexidade e a abstração adequadas à faixa etária, bem              

como as operações, situações-problemas e interpretações matemáticas. 

 
Língua Portuguesa (2º ao 5º ano) 
 
As habilidades e competências avaliadas englobarão estratégias de leitura, interpretação e produção            
de texto, de acordo com as respectivas faixas etárias. 
 

1. Localizar informações explícitas em textos de gêneros diversos; 

2. Interpretar textos de gêneros diversos, relacionando linguagem verbal e não verbal; 
3. Interpretar textos de diferentes gêneros, inferindo informações implícitas e/ou o sentido de            

palavras (ou expressões); 

4. Identificar as relações estabelecidas entre os parágrafos, partes ou elementos de um texto; 

5. Interpretar textos de diferentes gêneros, identificando a ideia central; 

6. Identificar a finalidade de textos de gêneros diversos; 

7. Identificar o foco narrativo de um texto; 

8. Empregar vocabulário adequado às situações descritas; 

9. Usar de forma pertinente os recursos que ajudam a estabelecer a relação entre frases e               

parágrafos do texto; 

10. Produzir textos, observando a estrutura e as características do gênero e/ou do tipo             

indicados; 

11. Produzir textos com clareza, legibilidade, sequência lógica, coesão e coerência;  

12. Demonstrar domínio dos aspectos linguísticos presentes na modalidade escrita padrão          

(ortografia oficial, pontuação e concordância); 

13. Demonstrar conhecimentos básicos de gramática aliados à habilidade de uso efetivo da            

língua, produzindo textos estruturados sintaticamente. 
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.Matemática (2º ao 5º ano) 
 
As habilidades e competências avaliadas englobarão estratégias de resolução de problemas e            
raciocínio lógico-matemático , de acordo com as respectivas faixas etárias. 
 
 

1. Utilizar operações numéricas simples e contagens. 

2. Resolver problemas envolvendo operações com e sem reagrupamento. 

3. Utilizar corretamente os numerais nas mais variadas situações como instrumento de contagem,            

medida, ordem , posição ou código. 

4. Relacionar a ordem que o algarismo ocupa em um numeral ao seu valor relativo e ao seu valor                  

absoluto. 

5. Utilizar corretamente os numerais ordinais em situações-problema, registrando-os. 

6. Utilizar os algoritmos da adição, subtração, multiplicação e divisão para resolução de problemas. 

7. Resolver situações-problemas envolvendo adição, subtração multiplicação e divisão por meio de           

estratégias pessoais. 

8. Identificar informações e dados apresentados em tabelas e gráficos. 

9. Comparar informações e dados apresentados em tabelas e gráficos. 

10. Identificar unidades, dezenas e centenas de um numeral, decompondo-o das mais variadas            

formas. 

11. Reconhecer os sólidos geométricos em objetos do nosso dia a dia. 

12. Identificar os elementos dos sólidos geométricos, nomeando-os 

13. Usar unidades de medidas aplicando-as em contextos diversos. 

14. Reconhecer as nossas cédulas e moedas, utilizando-as em situações cotidianas. 

15. Efetuar arredondamentos e resultados aproximados em situações-problema. 

16. Representar corretamente os números fracionários através de desenhos. 

17. Identificar números decimais  em textos de gêneros diversos. 

18. Reconhecer os décimos e centésimos em situações de medida, incluindo problemas com            

dinheiro. 

19. Resolver  problemas a partir de expressões,  envolvendo adição e subtração. 
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