
 
 TESTE DE SONDAGEM/2020 

Srs. pais,  

O Teste de Sondagem é um recurso pedagógico que possibilita ao colégio diagnosticar as potencialidades do aluno. Esse 
diagnóstico é feito através de avaliações escritas que verificam o conhecimento linguístico, a produção escrita e o raciocínio 
lógico-matemático, habilidades importantes para o desenvolvimento do nosso aluno. Segue o roteiro de estudo referente às 
disciplinas de Língua Portuguesa, Produção Textual e Matemática, selecionado de acordo com o conteúdo programático que 

servirá de pré-requisito para o ano em que o aluno irá cursar.  

O nosso desejo é que o aluno estude e alcance o sucesso nos resultados esperados. Um grande abraço!  
Equipe  do Colégio Noeme Campos 

FUNDAMENTAL II – 6º ANO 

 

Língua Portuguesa 

*Reconhecer informações implícitas e explícitas de um texto.  

*Reconhecer palavras sinônimas e antônimas. 

*Compreender o sentido das palavras e expressões a partir do 

contexto. 

*Identificar os propósitos de um texto. 
*Refletir criticamente sobre o conteúdo dos textos. 
*Identificar e classificar os encontros vocálicos (ditongo, 
tritongo e hiato).  
*Identificar e distinguir encontro consonantal de dígrafo.  
*Classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica.  
*Reconhecer e separar as sílabas de uma palavra.  
*Empregar corretamente s e z; x e ch; ç e ss; g e j.  
*Reconhecer as características formais (flexão de gênero, de 
número e de grau) e funcionais (papel no texto) do 
substantivo. 
*Reconhecer as características formais (flexões de pessoa, 
número, modo e tempo) e funcionais (papel no texto) do 
verbo.  
*Desenvolver texto escrito (entre 20 e 30 linhas), observando 
a coerência com o tema e as normas gramaticais acima 
abordadas (Redação). 

 

Matemática 

* Reconhecer o significado dos números naturais em diferentes 
contextos e suas inferências, aplicando-os em diferentes situações.  
*Resolver problemas utilizando as operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão com números naturais.  
*Identificar a presença de números fracionários em nosso dia a dia, 
compreendendo a função de cada um.  
*Resolver situações-problema aplicando os conhecimentos de 
fração como recurso para a construção de argumentação.  
*Resolver problemas utilizando as operações fundamentais com 
números decimais.  
*Resolver problemas por meio de reconhecimento de unidades de 
medidas padronizadas usuais (metro, centímetro, grama e 
quilograma etc).  
*Utilizar medidas de comprimento para a determinação de 
perímetros de diferentes figuras geométricas planas.  
*Estabelecer relações entre as unidades de medidas de massa, para 
a resolução de problemas.  
*Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para 
resolução de problemas, considerando diversos contextos.  
*Resolver problemas que envolvam diferentes tipos de formas de 
pagamento (à vista, a prazo, com entrada e prestação). 
 

FUNDAMENTAL II – 7º ANO 
 

Língua Portuguesa 
 *Compreender o sentido de palavras e expressões a partir do 
contexto. 
* Identificar informações explícitas e implícitas de um texto. 
 *Reconhecer palavras sinônimas e antônimas. 
*Compreender o sentido de palavras e expressões a partir do 
contexto.  
*Identificar os propósitos de um texto.  
*Refletir criticamente sobre o conteúdo dos textos.  
*Distinguir ideia principal de detalhes de apoio. *Reconhecer 
as características da sequência narrativa. * Reconhecer o 
papel das classes gramaticais na construção dos sentidos do 
texto. 
*Identificar o sujeito e o predicado de frases do texto. 
*Justificar o acento de palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas.  
*Dominar as regras ortográficas relacionadas a possibilidades 
diferentes de grafia para um mesmo som.  
*Empregar corretamente letras maiúsculas e minúsculas. 
*Utilizar adequadamente ponto final, ponto de interrogação, 
ponto de exclamação e vírgula em períodos simples. 
Desenvolver texto escrito (entre 20 e 30 linhas) observando a 
coerência com o tema e as normas gramaticais acima 
abordadas (Redação). 
 
 
 

 

Matemática  
*Resolver problemas utilizando as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão com números naturais. 
*Resolver situações-problema que podem ser representadas e resolvidas 
por meio de expressões numéricas.  
*Resolver problemas envolvendo mdc ou mmc.  
*Resolver expressões numéricas envolvendo frações e suas operações, 
aplicando-as a diversos contextos.  
*Resolver situações-problema aplicando os conhecimentos de fração como 
recurso para a construção de argumentação.  
*Resolver problemas utilizando as operações fundamentais com números 
decimais.  
*Resolver situações-problema que podem ser representadas e resolvidas 
por meio de expressões numéricas envolvendo números decimais.  
*Resolver problemas por meio de reconhecimento de unidades de medidas 
padronizadas usuais (metro, centímetro, grama e quilograma, etc).  
*Utilizar os conceitos de diferentes medidas em problemas que devem 
envolver transformações de unidades de medida de uma mesma grandeza, 
inseridas em um contexto social.  
*Utilizar medidas de comprimento para a determinação de perímetros de 
diferentes figuras geométricas planas.  
*Resolver situação-problema que envolva porcentagens. *Determinar, por 
meio de fórmulas próprias, a área de uma região determinada por um 
polígono, um círculo, um setor e uma coroa circular, como recurso na 
resolução de situações-problema.  
*Ler informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferência, 
bem como recurso para a construção de argumentos 

 



 

FUNDAMENTAL II– 8º ANO 

 
Língua Portuguesa 
*Compreender o sentido de palavras e expressões a partir do 
contexto. 
*Identificar informações explícitas e implícitas de um texto. 
*Reconhecer palavras sinônimas, antônimas, homônimas e 
parônimas, determinando seus significados.  
*Compreender o sentido de palavras e expressões a partir do 

contexto.  Identificar os propósitos de um texto. 
* Refletir criticamente sobre o conteúdo dos textos. 
*Reconhecer os elementos da sequência descritiva.  
*Comparar informações presentes em textos diferentes. 
*Identificar a variação linguística decorrente das 
características do indivíduo (classe social, idade, sexo, região 
geográfica e profissão).  
*Reconhecer as diferenças entre linguagem denotativa e 

linguagem conotativa.  Reconhecer as estratégias de 
retomada referencial de um texto (elipse, repetição, retomada 
por pronome e retomada por item lexical).  
*Utilizar os sinais de pontuação (ponto e vírgula, dois-pontos e 
reticências).  
*Reconhecer e classificar as classes gramaticais. Identificar e 

classificar os termos essenciais da oração (sujeito e predicado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática  
*Resolver expressões numéricas envolvendo frações e suas 
operações, aplicando-as a diversos contextos.  
*Resolver situações-problema que podem ser representadas e 
resolvidas por meio de expressões numéricas envolvendo números 
decimais.  
*Reconhecer números inteiros e suas operações, aplicando-os em 
contextos diversos.  
*Resolver situações-problema envolvendo conhecimentos dos 
números inteiros.  
 *Resolver situações-problema que podem ser representadas e 
resolvidas por meio de expressões numéricas envolvendo números 
inteiros.  
*Compreender o conceito de razão entre duas grandezas, 
relacionando-o com as diferentes áreas do conhecimento que o 
envolvem.  
*Utilizar o conhecimento de escalas à resolução de problemas do 
contexto social.  
*Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, 
direta ou inversamente proporcionais. *Compreender o conceito de 
porcentagem e sua aplicação em diferentes contextos.  
*Resolver problemas por meio de juros simples utilizando situações 
reais do cotidiano.  
*Identificar as diversas possibilidades de posição entre retas e um 
plano dado, como forma de localização e movimentação de 
pessoas/objetos no espaço bidimensional.  
*Compreender a ideia de ângulo como giro e mudança de direção, 
aplicando-a nas situações-problema.  
*Utilizar os conceitos que envolvam ângulos e suas classificações, 
como ferramenta de aplicabilidade na seleção de argumentos 
propostos como solução de problemas do cotidiano.  

*Expressar algebricamente uma situação-problema.  Modelar uma 
situação-problema por meio de uma equação ou inequação do 1o 
grau.  
*Resolver problemas que envolvam equações ou inequações do 1o 
grau.  
*Resolver problemas que envolvam sistemas de equações do 1o grau 
com duas variáveis.  
Ler informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer 
inferência, bem como recurso para a construção de argumentos. 

 

 

 


