CONTEÚDOS PARA O EXAME FINAL
6º ANO - 2020
LÍNGUA PORTUGUESA
APOSTILA 1











Módulo 1 – Diferença entre poesia e poema.
Módulo 2 – A expressividade na leitura; sílaba tônica; acentuação das palavras paroxítonas.
Módulo 4 – A musicalidade dos poemas: paralelismo, anáfora e rima; fonema e letra.
Módulo 5 – O sintagma nominal e o sintagma verbal; vírgula entre orações coordenadas.
Módulo 7 – Narrativa ficcional: verossimilhança, autor, narrador e personagem.
Módulo 8 – O sintagma nominal: substantivo, artigo e adjetivo; vírgula entre termos coordenados;
diminutivo (-inho(a) ou –zinho(a)).
Módulo 10 – Prefixo –in.
Módulo 11 – Concordância nominal e concordância verbal; prefixo –in.
Módulo 13 – As três fases da leitura de um texto didático.
Módulo 14 – Variação linguística; a vírgula e o vocativo.

APOSTILA 2








Módulo 16 – Verossimilhança externa e interna.
Módulo 17 – Coesão e coerência; os pronomes na coesão do texto; classificação dos pronomes; o uso
das reticências; o uso dos pronomes oblíquos (seção “Ortografar”).
Módulo 19 – Gêneros normativos e instrucionais.
Módulo 20 – O sintagma verbal; os verbos; os advérbios; ponto e vírgula na enumeração; mal X mau.
Módulo 22 – Narrativas de humor; características das narrativas de humor: expectativa e surpresa,
exagero, nonsense, jogos de palavras e subentendidos.
Módulo 23 – Discurso direto e discurso indireto.
Módulo 25 – Intertextualidade: a paródia.

APOSTILA 3






Módulo 28 – Narrativa ficcional: estrutura e elementos da narrativa.
Módulo 29 – Os conectores textuais; a classe dos numerais; acentuação das oxítonas e dos
monossílabos tônicos.
Módulo 32 – Histórias em quadrinhos: contorno dos balões, traçado das letras, onomatopeia,
interjeição, repetição dos pontos de interrogação e de exclamação; acentuação das palavras
paroxítonas.
Módulo 35 – Características da linguagem jornalística: o título e o subtítulo, o corpo do texto, o uso dos
verbos; acentuação das palavras paroxítonas.
Módulo 38 – A vírgula antes da conjunção explicativa “pois”.

CIÊNCIAS
- Apostila 1: cap. 4 e 5
- Apostila 2: cap. 9, 10 e 12
- Apostila 3: cap. 17, 18, 19 e 20
- Apostila 4: ------

MATEMÁTICA









Números naturais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação
Porcentagem
Ângulos
Números decimais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação
Polígonos: Classificação, Convexo e não convexo, Regular e não regular
Triângulos: Classificação
Quadriláteros: Classificação
Frações: tipos de fração, fração de um todo

HISTÓRIA
Unidade 2 - As pistas escritas e não escritas deixadas pelas sociedades
Unidade 4 - A origem dos humanos
Unidade 5 - Múltiplas experiências
Unidade 8 - Os primeiros povoadores do atual território brasileiro
Unidade 9 - Uma viagem pela américa: astecas, maias e incas
Unidade 10 - África: diversidade e muitas histórias
Unidade 11 – O Egito antigo: uma das grandes experiências urbanas da África
Unidade 12 – Grécia: uma civilização que marcou a história.
Unidade 13 – Cidadania e política: a humanização do poder.
Unidade 14 – As origens dos romanos, um povo da antiguidade
Unidade 15 – O Império Romano

GEOGRAFIA
Apostila 02:
Módulo 05 - Planeta Terra: origem, estrutura e dinâmica
Módulo 06 - Planeta Terra: relevo
Módulo 07 - Tempo e Clima
Módulo 08 - Alterações climáticas
Apostila 03:
Módulo 09 - Climas do Brasil
Módulo10 - Solos
Módulo 12 - Paisagens vegetais do Brasil

INGLÊS
6º ANO - INGLÊS - METRO 1
UNIDADE

GRAMÁTICA

VOCABULÁRIO

1




Present progressive: aff. and neg. p. 17
Present progressive: question. p. 19

 Vacations activities p.14
 Adjectives of feelings p.18

2




Simple present x present progressive p. 27
Possessive pronouns p. 29

 Weather and seasons p. 24
 Clothes p. 28

3




There is/are + count nouns p. 39
Non count nouns p. 41

 Food count nouns p. 36
 Food non count nouns p. 40

4




How much/many + quantifiers p. 49
There was/were p. 51

 Animals p. 46
 Habitats p. 50

5




Was/were aff. and neg. p.61
Was/were questions p. 63

 Styles of music p. 58
 The music business p. 62

6




Simple past regular verbs aff. p. 71
Simple past irregular verbs aff.p. 73

 Verbs adventure p. 68
 Verbs life events p. 72

7




Simple past neg. p. 83
Simple past questions and answers p. 85

 Online activities p. 80
 Adjectives to describe people p. 84

6º ANO - INGLÊS - METRO 2
UNIDADE
01

GRAMÁTICA

 Weekend plans p. 14 e



Present progressive for future p. 17, W10



Short comparative adjectives p 27, W12.

 Transportation p. 24, 25,



Long and irregular comparative adjectives p. 29 e W13

W3.



Have to and don’t have to: p. 39 e W14.

 Jobs: p. 36, 37 e W4.
 Personality adjectives: p.

02

03

VOCABULÁRIO

15, W2

40 e W4.

04

05
06







Superlative adjectives p. 49 e W16.
Can / can’t for rules p. 51 e W17

 Sports p. 46 e W5
 Sports verbs p. 47, 50 e
W5.

Going to: affirmative, negative and questions for plans and
intentions p. 61, W18, 63 e W19.

 Money verbs p. 58, 59 e

Past progressive affirmative, negative and questions p. 71,
W20, 73 e W21.

 Adventure sports p. 68,

W6.

69 e W7.

ALEMÃO
Die Deutschprofis A2.1 – Lektionen 1 bis 5
Vocabulário
Souvenirs

Gramática
Verbos no passado - Perfekt (haben und sein) - basteln, hören,
kaufen, kosten, lernen, machen, malen, suchen, tanzen, backen,
essen, finden, helfen, sehen, bleiben, fahren, gehen, kommen,
schwimmen

Lição
2

Descrição de aparência e
caráter;
Justificar algo;

Frases com “weil”.

Lição
3

Falar sobre recordes e
comparações;
Hobbys

Grau comparativo e superlativo dos adjetivos
Comparações (wie / als)

Lição
4

Partes do corpo
Dores no corpo, doenças
Falar sobre sentimentos
Formulação de dicas de
saúde

Frases com “wenn”

Lição
5

Brinquedos, dispositivos
eletrônicos e aparelhos
domésticos
Expressar opinião própria e
alheia

Frases com “dass”

Lição
1

Extras

Conjunções e conectores ( aber, oder, und, zuerst, dann, danach,
später, zum Schluss);
Passado (Perfekt)- todas as lições;
Conjugação de verbos regulares e irregulares;
Leitura e interpretação textual (wann, wo, wer, wie lange, wie oft)
Interpretação auditiva

