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PROGRAMA DE NÚCLEO COMUM DO 

PRIMEIRO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

1. PROGRAMA DE PORTUGUÊS 
   1.1. CONTEÚDOS 

1.1.1   ORALIDADE E ESCRITA 
1.1.1.1 Leitura e produção de textos verbais e não-verbais, de textos orais e escritos. 
1.1.1.2 Texto literário e não-literário: elementos ficcionais e não-ficcionais; linguagens 

denotativa e conotativa; pressuposições implícitas e explicitas; intertextualidade 
(paráfrase e paródia). 

1.1.1.3 Tipologia textual e gêneros de circulação social: estrutura e superestrutura; 
objetivos discursivos do texto; aspectos lingüístico-gramaticais. 

1.1.1.4 Mecanismos construtores da coesão do texto: aspectos gramaticais (seqüenciação 
por conectivos e marcadores discursivos, referenciação, substituição, 
concordância, pontuação) e aspectos semânticos (relações de tempo, causa e 
conseqüência, conclusão, explicação, etc.). 

1.1.1.5 Mecanismos construtores da coerência do texto: organização dos enunciados e 
das partes do texto (de acordo com seus objetivos discursivos e com seu contexto). 

1.1.1.6 Variabilidade lingüística: norma culta e variedades regionais e sociais; registros 
formal e informal do uso da língua. 

1.1.1.7 Argumentação: fato e opinião; fundamentação do argumento; pertinência; 
suficiência; reescritura. 

1.1.2 ANÁLISE LINGÜÍSTICA 
1.1.2.1 Fonética e Fonologia: fonema e letra; sílaba, encontros vocálicos e consonantais, 

dígrafos; ortografia; acentuação tônica e gráfica. 
1.1.2.2 Morfologia: o vocábulo – estrutura, formação, classificação e flexão. 
1.1.2.3 Sintaxe: frase, oração e período; coordenação e subordinação; termos da oração; 

regência nominal e verbal; concordância nominal e verbal; sintaxe do texto. 
1.1.2.4 Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. 

   1.2. METODOLOGIA 
1.2.1 A oralidade e a escrita. 
1.2.2 O texto como elemento essencial no desenvolvimento da ação didática. 
1.2.3 A exploração de gêneros textuais variados na sala de aula. 
1.2.4 O desenvolvimento dos aspectos lingüístico-gramaticais como instrumentos para a 

leitura e a produção de textos. 
1.2.5 Os procedimentos de revisão textual e de reescritura. 
1.2.6 Alfabetização e letramento. 

2. PROGRAMA DE MATEMÁTICA 
   2.1. CONTEÚDOS 

2.1.1. Números naturais: significados, comparação, ordenação e representação (Sistema 
de Numeração) 

2.1.2. Números Racionais (na forma fracionária e decimal): significado, equivalência, 
comparação, ordenação, representação e localização na reta numérica. 

2.1.3. Operação com números naturais e racionais: significados, propriedades e 
procedimentos de cálculo das operações de adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 

2.1.4. Múltiplos e divisores.  Divisibilidade.  Números primos. 
2.1.5. Combinatória.  Razões e Proporções. Porcentagem. 
2.1.6. Espaço e forma: descrição, interpretação e representação da localização e 

movimentação de pessoas e objetos. Figuras geométricas espaciais e planas: 
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características, propriedades, elementos constituintes, composição, decomposição, 
ampliação, redução e representação. 

2.1.7. Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; sistemas de medida decimais 
(comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e temperatura) e conversões; 
medidas de tempo e conversões; sistema monetário brasileiro; cálculo e comparação 
de perímetro e área; aplicações geométricas. 

2.1.8. Tratamento da informação: leitura, interpretação e construção de tabelas e gráficos.  
Média aritmética.  Probabilidade. 

   2.2. METODOLOGIA 
2.2.1 A resolução de problemas como forma de aplicação de conhecimentos e como 

caminho para o ensino da Matemática. 
2.2.2 A aquisição de conceitos matemáticos e o desenvolvimento de procedimentos, 

valores e atitudes como fatores facilitadores da construção e do exercício da 
cidadania. 

2.2.3 O papel da interação entre sujeitos na construção do conhecimento. 

3. PROGRAMA DE CIÊNCIAS 
3.1. CONTEÚDOS 

3.1.1 Ambiente e Seres Vivos: o ar atmosférico (composição e propriedades); a água 
(composição, propriedades, ciclo da água na natureza); o solo (componentes, erosão 
e preservação do solo); seres vivos (caracterização geral e classificação); os 
diferentes ecossistemas terrestres (componentes e características); interdependência 
entre os elementos do meio ambiente; o desequilíbrio ecológico, suas causas e 
conseqüências. 

3.1.2 Ser Humano e Saúde: noções elementares de anatomia e fisiologia humana (o corpo 
humano como um todo integrado – relações entre os diferentes sistemas); princípios 
básicos de saúde; doenças infecto-contagiosas; aspectos biológicos, afetivos e 
culturais da sexualidade nas diferentes fases da vida humana; métodos 
anticoncepcionais. 

3.1.3 Recursos Tecnológicos: conceitos de energia e suas transformações; estruturas e 
propriedades da matéria; recursos naturais; processos e etapas de transformação de 
materiais da natureza para a obtenção dos recursos tecnológicos; a produção e o 
tratamento dos resíduos (lixo, esgoto, gases poluentes); ética (ecológica, social e 
cultural) na obtenção dos recursos tecnológicos. 

   3.2. METODOLOGIA 
 A problematização no ensino de Ciências.  

3.2.1 A busca de informações (observação, experimentação e leitura de textos 
informativos) . 

3.2.2 O tratamento das informações (comparação, registro e comunicação). 

4. PROGRAMA DE ESTUDOS SOCIAIS 
   4.1 CONTEÚDOS 

4.1.1 História: fontes históricas, periodização, elementos históricos (homem, cultura, 
espaço e tempo). 

4.1.2 Formação da sociedade brasileira – os elementos formadores do povo brasileiro: os 
indígenas, os portugueses, os africanos, os imigrantes.  As diferentes manifestações 
culturais e os conflitos. 

4.1.3 Acontecimentos políticos, econômicos e sócio-culturais que marcaram os diferentes 
períodos da História do Brasil (colonial, imperial e republicano) e a ligação destes 
aos acontecimentos mundiais. 

4.1.4 História da Cidade do Rio de Janeiro (do século XVI aos dias atuais) e sua ligação 
com os acontecimentos do Brasil e do mundo. 

4.1.5 Localização espacial: círculos terrestres, coordenadas geográficas, projeções 
cartográficas, fusos horários, pontos cardeais e colaterais. 

4.1.6 Representação do espaço e linguagem dos mapas: escalas, plantas, convenções 
cartográficas, representação gráfica de relevo. 
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4.1.7 Natureza, seus elementos (relevo, solo, hidrografia, clima, vegetação) e 
transformações (naturais e humanas). 

4.1.8 Espaço brasileiro: população, urbanização, grandes divisões do espaço e relações 
inter e intra-regionais, recursos naturais, questão agrária, industrialização. 

4.1.9 Espaço mundial: divisão internacional do trabalho, globalização e questão ambiental. 

4.2 METODOLOGIA 
4.2.1 Discussão, reflexão e posicionamento crítico como prática relevante para o 

desenvolvimento da cidadania. 
4.2.2 Construção dos conceitos de tempo (duração, simultaneidade, posterioridade, 

anterioridade), de espaço (relações topológicas, projetivas e euclidianas) e de grupos 
sociais. 

4.2.3 Atividades de pesquisa e atividades em grupo na aprendizagem em Estudos Sociais. 

5. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
5.1 Educação: principais definições e conceitos, seus fins e papel que representa na sociedade 

ocidental contemporânea.  Principais aspectos históricos da Educação Brasileira e suas 
relações com a crise atual do Sistema Educacional.  A legislação atual; as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e suas implicações na prática pedagógica. 

5.2 Estatuto da Criança e do Adolescente. 
5.3 Função histórico-social da escola: a escola como campo de relações (espaço de diferenças, 

contradições e conflitos), como espaço para o exercício e a formação da cidadania, como 
espaço de difusão, inclusão e construção do conhecimento. 

5.4 A educação em sua dimensão teórico-filosófica: filosofias tradicionais da Educação e teorias 
educacionais contemporâneas. As concepções de aprendizagem/ aluno/ ensino/ professor 
nessas abordagens teóricas. 

5.5 Teorias mais recentes sobre o desenvolvimento infantil e seus reflexos na educação nas 
últimas décadas. 

5.6 O currículo (organização e dinâmica); conteúdos curriculares e aprendizagem significativa; o 
espaço da sala de aula como ambiente interativo; a atuação do professor mediador; a atuação 
do aluno como sujeito na construção do conhecimento; a avaliação como processo contínuo, 
investigativo e inclusivo. 
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PROGRAMA – PROVA INSTRUMENTAL 
(para as áreas de Educação Musical, Espanhol, Informática Educativa, 

Química e Núcleo Comum do 1o Segmento do Ensino Fundamental) 
 
 
 
1 - Legislação brasileira 

a) Lei nº 9394/96 

b) Parâmetros Curriculares Nacionais 

c) Diretrizes Curriculares Nacionais 

d) Estatuto da Criança e do Adolescente.  

2 - Conhecimentos de Informática 
a) Sistemas operacionais (Windows e GNU-LINUX) 

b) Aplicativos: 

• editores de texto 

• planilhas eletrônicas 

• geradores de apresentação 

c) Ferramentas e serviços de Internet: 

• correio eletrônico 

• navegadores 

• bate-papo 

• fóruns 

• ferramentas de busca. 

 

 
 


