CONTEÚDO EXAME FINAL - 6ºs ANOS / EFII 2018
1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE



Carta pessoal - características e produção



História em quadrinhos (características do
gênero textual)



Texto de opinião – características e
produção



Linguagem e comunicação:
intencionalidade, locutor e locutário, tipos
de linguagem, variantes linguísticas
Fonemas







Substantivos: classificação, flexão de
gênero, número e grau.
Transformação de verbos e adjetivos em
substantivos abstratos.

Graus dos adjetivos – comparativos e
superlativos
Artigos (classificação e uso).
Numerais (classificação, uso e escrita por
extenso).







Decomposição em fatores primos
MMC e MDC
A forma fracionária dos números racionais
Simplificação e operações
Porcentagem



Orientação e localização no espaço
geográfico: pontos cardeais e colaterais/
coordenadas geográficas: paralelos e
meridianos/ latitude e longitude



Movimentos da Terra: rotação, translação,
movimento aparente do Sol, equinócio e
solstício.
Fusos Horários do Brasil e do Mundo



O Mundo Grego
Crenças e ideias na Grécia Antiga



O Mundo Romano
A República Romana



As origens da humanidade.
Das aldeias às cidades.
Sociedades do Antigo Oriente.
A sociedade da Mesopotâmia.
A sociedade egípcia




Tipos de Solo
Cuidados com o solo




Ciclo da água
Tratamento de água e esgoto




Camadas da atmosfera
Clima e Previsão do tempo




Cada um com sua crença.
Religião Pitagórica



Um caminho de Iluminação.




As virtudes dos antigos.
Cristianismo

OPT

Língua
Portuguesa




Matemática 



Geografia



História

Ciências
Ens.
Religioso

3º TRIMESTRE

Cálculos com números naturais: Adição,
subtração, multiplicação e divisão.
Expressões numéricas
Potenciação e Raiz quadrada exata











Números Decimais: adição, subtração,
multiplicação e divisão
Potenciação
Cálculo de porcentagem

Agentes Internos- Endógenos e Agentes
Externos- Exógenos do relevo continental e
oceânico.
Aspectos físicos do território brasileiro:
clima, relevo, hidrografia e vegetação.
Complemento: tipos de chuva



Verbos “ser”, “estar”, “llamarse” y “tener”.



Verb to be (affirmative and short forms) –
Unit 1




Polígonos
Ângulos



Conjugação de verbos regulares em
presente de indicativo.



Artículos definidos, indefinidos y
contracciones.



Verb There to be (Affirmative) Singular
and Plural – Unit 3



Simple Present (Affirmative and Negative
forms) – Unit 6




Triângulos
Quadriláteros







Circunferência
Área de figuras planas
Perímetro
Estudar livros e caderno
Mediatriz e Bissetriz

Espanhol

Inglês

Desenho
Geométrico

