
 

 

PROVAS FINAIS 2019 

6º ANO EF 

 

Comunicamos que, entre os dias 11 a 16/12, serão realizadas as Provas Finais conforme o 

cronograma a seguir: 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

a) As avaliações iniciarão as 7h30 e serão realizadas nas respectivas salas de 
aula.  

b) O tempo máximo de tolerância para atraso será de trinta minutos, a contar 
o horário de início das provas. Após, o aluno não poderá realizar a(s) prova(s) 
do dia. 

c) Durante as avaliações, o tempo mínimo de permanência do aluno em sala 
de aula será de uma hora.  

d) O aluno, durante a aplicação das avaliações, deverá manter postura 
adequada, realizando-as sem qualquer tipo de consulta não autorizada pelos 
professores. 

e) Ao término das avaliações o aluno ficará liberado das atividades escolares, 
podendo assim, ausentar-se do Colégio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA PROVAS FINAIS 

11/12 Matemática e Ensino Religioso 

12/12 Língua Portuguesa e Redação 

13/12 Língua Inglesa, História e Geografia 

16/12 Ciências, Filosofia e Ed. Artística 



LISTA DE CONTEÚDOS PARA A PROVA FINAL  
6º ANO DO EF 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Letra e fonema; Variedades linguísticas (regional, situacional e social); Encontro consonantal e 
dígrafo; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Interjeição Pronome; Acentuação; Verbo 
(identificação de tempos e modos verbais, locução verbal, formas nominais do verbo).  
 
 
MATEMÁTICA 
 
Seis operações com números Naturais.  
Seis operações com números Fracionários 
Seis operações com números Decimais.  
Expressões numéricas com as seis operações. 
Resolução de problemas  
Porcentagem. 
Geometria (perímetro e área do triangulo quadrado e retângulo).  
  
 
CIÊNCIAS 
 
- Solo (Rochas, minerais, degradação, permeabilidade, contaminação) 
 - Água (Estados físicos e mudanças, ciclo da água, tratamento da água) 
- Ar ( Composição da atmosfera, camadas , trocas gasosas, poluição do ar) 
 
 
HISTÓRIA 
 
- As origens da humanidade: teorias de origem; a vida humana no Paleolítico; Neolítico e a 
revolução agropecuária. 
- Povoamento da América: rotas do povoamento americano; modo de vida dos povos 
ameríndios; primeiros habitantes do Brasil. 
- Povos da Antiguidade Oriental: Mesopotâmios, Chineses, Hindus, Hebreus, Fenícios e Persas. 
- Povos da Antiguidade Africana: Egípcios e Núbios. 
- Povos da Antiguidade Ocidental: Gregos, Macedônios e Romanos. 
 
GEOGRAFIA 
 
Orientação no espaço geográfico. 
Localização no espaço geográfico. 
Origem da Terra. 
A Terra em movimento: movimentos da Terra e placas tectônicas. 
Os continentes. 
O relevo da Terra e do Brasil. 
Processo de formação do relevo. 
As águas: Oceânicas e Continentais e a dinâmica dos recursos hídricos. 
Atmosfera - Climas e vegetações da Terra. 
 



 
LÍNGUA INGLESA 
 
    - Conjugação do Verbo To Be ( formas afirm.,neg. e interrog.); 

- Short answers ( respostas curtas usando Yes ou No); 
- Uso de pronomes pessoais ( I, you, he, she, it, we, they) ; 
- Pronomes possessivos ( my, your, his, her,0ur,their);  
- Pronomes Demonstrativos ( this, these, that , those ) 
- Uso de Interrogative Question: What, When, Where, Who, How : 
- Números ( preços e horas); 
- Emoções ( sad, happy, tired, etc.) 
- Family 
- Uso de How much e How many 
- There is , There are 
- Preposições: in, on under, behind, between, in front of 
- Diferenciar o uso de Is, Are, Do, Does 
- Expressar Rotinas ( Simple Present) 
- Uso de  CAN  
- Vocabulário em geral 
- Leitura e Interpretação de texto 

 
 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
Apropriação Cultural - Ego - Arte Romana - Arte Bizantina 
 
FILOSOFIA 
 
O que é Filosofia? 
A Felicidade e a prática da virtude de acordo com Aristóteles 
A vida em Comunidade  
Noções básicas da política, democracia e leis. 
 
ENSINO RELIGIOSO 
 
Princípios Básicos das Religiões 
Livro Sagrado das Religiões 
Festas Religiosas no Mundo 
Festas Religiosas do Brasil 

 


