Admissão 2021 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAS
O Colégio Elizabeth Kalil tem o prazer de recebê-lo para um teste de seleção. Com muito carinho
preparamos avaliações que permitam a percepção de seus conhecimentos e habilidades. Através de
estratégias de leitura, interpretação e raciocínio lógico-matemático, envolvendo soluções de situaçõesproblema necessárias à construção do conhecimento.
LÍNGUA PORTUGUESA
O aluno será avaliado nos seguintes aspectos linguísticos:
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INTERPRETAÇÃO TEXTUAL
Localizar informações explícitas em textos narrativos
Localizar informações implícitas em textos narrativos
Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
Identificar o tema central de um texto
Textos dialogados e regras para uso deste tipo de texto
Coesão textual
Relações entre as partes do texto
Intencionalidade
Conto de mistério/ suspense – características estruturais
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS
Substantivo
Adjetivo
Pronomes pessoais do caso reto
Pronomes possessivos
Tempos verbais
MATEMÁTICA

✔ Identificar características do sistema de numeração decimal;
✔ Produzir e interpretar escritas de números naturais (de até 5 dígitos) / antecessor e sucessor / pares e
ímpares;
✔ Reconhecer a posicionalidade como característica fundamental do sistema de numeração decimal /
composição e decomposição;
✔ Interpretar informações apresentadas em forma de quadro de tabelas e de gráficos;
✔ Estabelecer procedimentos e estratégias para a resolução de problemas, aplicando as operações
fundamentais por meio de algoritmos não convencionais e operações de adição e subtração;
✔ Estabelecer relações entre horário de início e término e/ou intervalo da duração de um evento ou
acontecimento;
✔ Em um problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro em função
de seus valores;
✔ Ler informações e dados representados em gráficos e tabelas;
✔ Sistema de medidas (tempo, massa)
“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo.”
Paulo Freire

