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EMENTA PARA PROVA ADMISSIONAL 1º EF1 – 2020/2021 
 

Língua Portuguesa / Matemática   

Conteúdos relativos ao Jardim III – Educação Infantil 

 

Língua Portuguesa 
 
 

• Letra cursiva 
• Vogais minúsculas e maiúsculas 
• Encontros de vogais 
• Alfabeto completo maiúsculo e minúsculo em letra bastão 
• Alfabeto completo maiúsculo e minúsculo em letra cursiva 

• Ordem alfabética 
• Famílias silábicas simples 
• Famílias silábicas complexas 
• Formação de palavras através de sílabas 
• Formação de frases (início de frase com letra maiúscula e presença de pontuação final) 

• Acento agudo, circunflexo e til 
• Separação silábica de palavras com sílabas simples e complexas 
• Associação de figuras e palavras (escrever o nome das figuras) 

• Construção de pequenos textos (completando palavras) 
• Leitura e interpretação de pequenos textos. 

 
 
 
 
 



Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental                                                                                       
e Médio General Osório 

Rua Pernambuco, 1533 – Vila Gomes 

Campo Grande – MS 

Fone: 3026-6240  
Escola e Família, uma parceria de sucesso! 

 

 

Matemática 
 

• Identificando numerais e quantidades de 1 a 100 

• Conhecendo antecessor e sucessor (numerais vizinhos) 

• Reconhecendo dezena e unidades (agrupamentos) 

• Ordem crescente e decrescente até 10. 

• Comparação de quantidades, elementos e/ou localização espacial: Mais alto/mais baixo, maior/menor, mais comprido/mais curto, 

fino/grosso, mais/menos, em cima/embaixo, longe/perto... 

• Continhas e probleminhas de adição e subtração (com visualização de elementos concretos) 

• Medidas de tempo: dias da semana, meses do ano, hora exata e meia hora 

• Figuras geométricas planas e sólidas 

• Nosso dinheiro – reconhecer cédulas e moedas do Real, seus valores, comparar (o que vale mais, o que vale menos), poder de compra de 
cada nota (olhar o que dá para comprar de acordo com o valor) 

 
 

 

 


