
	

Conteúdos	de	Avaliação	
[Avaliação	Discursiva	–	período	de	isolamento	social]	

	

5º	ano	–	Avaliação	do	3º	período	
Componente	
Curricular	

Conteúdos	Conceituais	
Fontes	de	estudo:	livros,	fichas	e	registros	nos	cadernos.	

	
Matemática	

1. Sistema de Numeração Romano. 
2.  Sistema de numeração decimal (até centena de bilhão) – uso e funções dos 

números, leitura e escrita, ordens e classes. 
3.  Valor absoluto e valor relativo (posicional). 
4. Composição e decomposição dos números naturais em ordens e em unidades. 
5.  Antecessor e sucessor imediato. 
6.  Ordem crescente e ordem decrescente. 
7.  Comparação entre números naturais (maior do que (>) e menor do que (<)). 
8.  Situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. 
9.  Termos das operações.  
10. Operações inversas. 
11. Arredondamento e resultado aproximado. 
12. Expressão numérica. 
13. Múltiplos de um número natural. 
14. Divisores de um número natural. 
15. Critérios de divisibilidade. 
16. Mínimo múltiplo comum (mmc) e Máximo divisor comum (mdc). 
17. Fração: Leitura, escrita e representação de fração, fração e figuras geométricas 

planas, fração e medida, frações aparentes, próprias e impróprias, comparação 
de frações, frações equivalentes, fração de um número, fração e divisão, 
simplificação de frações, fração irredutível.   

18. Números mistos. 
19. Ângulo: ângulo reto, ângulo raso, ângulo agudo e ângulo obtuso, medida de 

ângulo. 
20. Segmento de reta: semirreta e retas, retas paralelas, retas concorrentes e retas 

perpendiculares (concorrentes perpendiculares e concorrentes não 
perpendiculares). 

21. Grandezas e Medidas: comprimento, tempo, capacidade (volume), massa, 
temperatura.  

22. Mudança de unidade de medida (hora/ minuto/ segundo - quilômetro/ metro/ 
centímetro – litro/ mililitro – tonelada/ quilograma/ grama/ miligrama). 

23. Sistema Monetário Brasileiro. 
24. Tabelas, gráficos e infográficos. 

 Livro de Matemática – Unidades 1 a 6 . 

 Caderno de Atividades de Matemática, páginas 1 a 39. 

Estude também pelo caderno e  fichas. 
	

Língua	
Portuguesa	

	
	

1. Gêneros textuais: Declaração e Reportagem. 
2. Sinônimo, antônimo, parônimos e homônimos. 
3. Sentido figurado e sentido real. 
4. Formação de palavras: primitivas e derivadas. 
5. Prefixos. 
6. Fonemas, letras, vogais e consoantes.  
7. Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). 



8. Encontros consonantais separáveis e encontros consonantais inseparáveis.  
9. Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos.  
10. Divisão silábica - classificação das palavras quanto ao número de sílabas.  
11. Sílaba tônica e sílaba átona - classificação das palavras quanto à tonicidade 

(oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo tônico e monossílabo átono). 
12. Sinais gráficos: acento agudo, acento circunflexo, til, cedilha. 
13. Acentuação gráfica. 
14. Ortografia:  

12.1. S, Z e X representando som /ze/; 
12.2. Uso de ONDE e AONDE; 
12.3. Diferentes formas de representar o som do S; 
12.4. Uso de C, Ç, SS, SC, XC e X representando o som /se/. 

15. Artigos definidos e indefinidos. 
16. Substantivos: comum/próprio, primitivo/derivado, simples/composto, 

abstrato/concreto e coletivo; usos e flexão em gênero (epiceno, comum de dois 
gêneros e sobrecomum), número e grau. 

17. Adjetivos e locuções adjetivas: usos e flexão em número e gênero. 
18. Verbos: infinitivo, tempos (presente, pretérito e futuro), pessoas do verbo e 

locução verbal.   
19. Preposição. 
20. Sinais de pontuação (ponto final/ ponto de interrogação/ ponto de exclamação/ 

vírgula nas datas e nas enumerações).  

 Livro de Língua Portuguesa – Unidades 1 a 5. 

 Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, páginas 1 a 28. 

Livro de Gramática, páginas 1 a 58, páginas 60 a 98, páginas 104 a 130, 
páginas 136 a 142, páginas 146 a 149 e páginas 230 a 234. 

 Estude também pelo caderno e  fichas. 
	

Ciências	
	

1. Fontes de energia elétrica 
1.1. A energia elétrica no dia a dia. 
1.2. De onde vem a energia elétrica? 
1.3. Usinas hidrelétricas e seu funcionamento. 
1.4. Usinas hidrelétricas e meio ambiente. 
1.5. Outras fontes de energia elétrica: usinas termelétricas, usinas eólicas, luz do 

Sol como fonte de energia. 
1.6. Pilhas e baterias. 
1.7. Fontes de energia renováveis e não renováveis.  
 

2. Os materiais e o meio ambiente 
2.1. Diferentes materiais na composição dos produtos que consumimos. 
2.2. Impactos da fabricação de produtos no meio ambiente. 
2.3. Reutilização e reciclagem. 

 
3. Saneamento básico 

3.1. De onde vem a água que consumimos. 
3.2. Os mananciais. 
3.3. Tratamento da água e de esgoto. 
3.4. Filtração da água. 
3.5. O destino do lixo – lixão, aterro controlado e aterro sanitário. 

 

 Livro de Ciências – Unidades 5 a 7. 

 Caderno de Atividades de Ciências, páginas 24 a 38. 



	
História	

	

1. O Brasil dos trabalhadores 
1.1. A luta dos trabalhadores (a dura rotina nas fábricas, os trabalhadores se 

organizam e direito para as mulheres). 
1.2. Os trabalhadores conquistam direitos (o direito à cultura e lazer – A Era de 

Ouro do rádio no Brasil e Semana de Arte Moderna). 
 

2. O Brasil se moderniza 
2.1. Cidades e indústrias (o que atraía as pessoas para as cidades?). 
2.2. Novas indústrias. 
2.3. A construção de Brasília – Brasília, uma cidade planejada. 
2.4. A conquista do sertão (A expedição Roncador – Xingu e A criação do 

Parque Indígena do Xingu). 

 Livro de História – Unidades 6 e 7. 

 Caderno de Atividades de História, páginas 29 a 38. 
Geografia	

	
1. Trabalho no Brasil 

1.1 Trabalho: 
1.1.1 Trabalho informal. 
1.1.2 Subemprego. 
1.1.3 Desemprego. 
1.1.4 Trabalho infantil. 

1.2  Direitos trabalhistas e condições de trabalho: 
1.2.1 Direitos do trabalhador. 
1.2.2 Remuneração. 
1.2.3 A mulher e o trabalho. 

1.1. Condições de trabalho. 
1.2. O trabalho e as pessoas com deficiências. 

 Livro de Geografia – Unidades 6 e 7. 

 Caderno de Atividades de Geografia, páginas 35 a 42.	 
	

Língua	Inglesa	
910,	912		

	Águas	Claras	
	
	

    Unit 4 – It´s my life! 
Vocabulário: Routine actions; days of the week/ periods of the day/ months/ years; 
Pronouns ( I; you; he; she; it; we; you; they);  Simple Present; DO & does; 
sentences with IN, ON & AT; Wh-questions: What time/ when. 
Frases, perguntas e respostas do tipo: 
When do you go to school? I go to school in the morning. 
What time do you have lunch? I have lunch at 12:30 a.m. 
Do you take a shower in the morning? Yes, I do./ No, I don´t. 
Does he watch TV at night? Yes, he does./ No, he doesn´t. 
 

Unit 5 – Delicious Art 
Vocabulário: Food (bananas, beans, bell peppers, bread, broccoli, butter, carrots, 
cereal, chicken, coffee, cucumbers, cupcake, eggs, fish, juice, lemons, milk, 
oranges, pancakes, pasta, rice, soap, steak, strawberries, sweet corn, tea, toast and 
jam, tomatoes, etc); meals/ beverages/ dessert; healthy and unhealthy food; days of 
the week; some adjectives; there is/ are. 
Frases, perguntas e respostas do tipo: 
I usually have rice, beans, steak and tomatoes salad for lunch. 
What do you usually have for breakfast? I usually have milk, toast and jam.  
What do you have for dinner? I have soup and a fruit for dinner.  

 Livro de Língua Inglesa – Unidades 4 e 5. 
	 Unit 4: People are different 



Red	Balloon	
606	Norte	

  
LESSON 1:  She’s a very active woman.  

  
GRAMMAR and FUNCTIONS:  
Present Simple: affirmative, negative, questions   
Talk about your favourite relatives (What’s he/she like?)  
 
VOCABULARY  
Family members:  mother, father, sister, brother, uncle, aunt, cousin, siblings, 
grandmother (grandma), grandfather (grandpa), grandson, granddaughter, nephew, 
daughter, grandparents, son 
 
GRAMMAR and FUNCTIONS  
Present Simple with How often…?  
Frequency adverbs: Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never 
Frequency expressions:  every, once , twice, three times, four times (a week), etc 
Position of adverbs of frequency and expressions of frequency   
 
VOCABULARY  
Household chore:  make the bed, lay the table, dust the furniture, sweep the floor, wash 
the dishes, take out the rubishtidy your closet. 
 
USEFUL WORDS:   EXTREMLY, VERY, REALLY, A BIT, A LITTLE 
 

Unit 5: Sports craze!  
 
LESSON 1: I enjoy playing soccer!   
 
GRAMMAR and FUNCTIONS:  Like, hate, enjoy, prefer + -ING  
 
VOCABULARY : Collocations with do, go and play  
 
LESSON 2: Do you have to wear special clothes?  
 
GRAMMAR and FUNCTIONS:  Have to, has to, don’t have to, doesn’t have to o 
Accept and decline and invitation (includes …doesn’t work for me./ How about…?/… 
is fine.)   
 
VOCABULARY: Clothes and accessories   
LESSON 3: Unusual sports   
 
Writing Skills (produção ecrita): 
 
My ideal school  
• PORTFOLIO o Describing your school to a potential student 
 
 

Important: 
     Check all the ‘Grammar Rules’ boxes from Units 4 and 5 (revise todas as regras 
gramaticais das “Grammar Rules boxes”.  
 

	


