
 

CONTEÚDO DOS TESTES  
1º PERÍODO/ 2022 

 
 

2º ANO 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Gênero textual:  
1.1. Textos narrativos; 
1.2. Convite. 

 
2. Leitura e interpretação de texto 

2.1. Estudo do vocabulário; 
2.2. A palavra e seu significado; 
2.3. Intenção / Objetivo do texto; 
2.4. Tipo preferencial de leitor; 
2.5. Caracterização dos personagens; 
2.6. Análise de imagem; 
2.7. Linguagem e construção do texto; 
2.8. Estudo dos fatos; 
2.9. Uso de variedades linguísticas. 

 
3. Fonologia 

3.1. Fonema (som) e grafema (letra); 
3.2. Classificação dos fonemas (vogais e consoantes); 
3.3. Ordem alfabética. 

 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Língua Portuguesa, páginas 10 a 22 
→ Livro de Gramática, páginas 8 a 21. 
→ Caderno de Língua Portuguesa. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 

2º ANO 
MATEMÁTICA 

1. Usos e funções dos números 
1.1. Leitura e escrita dos números naturais até a dezena de simples. 
1.2. Algarismos, ordens e classes 
1.3. Valor absoluto e valor posicional (relativo) dos algarismos 
1.4. Composição e decomposição dos números naturais em ordens e em unidades 

2. Antecessor e sucessor imediato 
3. Ordem crescente e ordem decrescente 
4. Séries numéricas 
6. Comparação entre números naturais 
5. Operações – adição e subtração – utilizando estratégias pessoais.  

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Matemática, páginas 10 a 17. 
→ Caderno de Matemática.  
→ Fichas fotocopiadas. 



3º ANO 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Gêneros textuais:  
1.1. Textos narrativos – contos; 
1.2. Texto instrucional. 

 
2. Leitura e interpretação de texto 

2.1. Estudo do vocabulário; 
2.2. A palavra e seu significado; 
2.3. Intenção / Objetivo do texto; 
2.4. Tipo preferencial de leitor; 
2.5. Caracterização dos personagens; 
2.6. Análise de imagem; 
2.7. Linguagem e construção do texto; 
2.8. Estudo dos fatos; 
2.9. Uso de variedades linguísticas. 

 
3. Fonologia 

3.1. Classificação dos fonemas (sons vocálicos e consonantais); 
3.2. Ordem alfabética. 

 
4. Expressão escrita 

4.1. Formação da palavra. 

 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Língua Portuguesa, páginas 10 a 17. 
→ Livro de Gramática, páginas 8 a 31. 
→ Caderno de Língua Portuguesa. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 

3º ANO 
MATEMÁTICA 

1. Usos e funções dos números 
1.1. Leitura e escrita dos números naturais até a centena de simples; 
1.2. Algarismos, ordens e classes; 
1.3. Valor absoluto e valor posicional (relativo) dos algarismos; 
1.4. Composição e decomposição dos números naturais em ordens e em unidades; 

2. Antecessor e sucessor imediato; 
3. Ordem crescente e ordem decrescente; 
4. Números naturais pares e ímpares; 
5. Séries numéricas; 
6. Comparação entre números naturais; 
7. Adição e subtração com números naturais.  
 

→ Fontes de estudo: 
→ Livro de Matemática, páginas 10 a 33. 
→ Caderno de Matemática. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 



4º ANO 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Gêneros textuais 
1.1. História em quadrinhos (HQ); 

 
 
2. Leitura e interpretação de texto 

2.1. Estudo do vocabulário; 
2.2. A palavra e seu significado; 
2.3. Sinonímia e antonímia; 
2.4. Intenção / Objetivo do texto; 
2.5. Tipo preferencial de leitor; 
2.6. Caracterização dos personagens; 
2.7. Linguagem e construção do texto – verbal e não verbal; 
2.8. Estudo dos fatos; 
2.9. Uso de variedades linguísticas – formal e informal. 

 
3. Fonologia 

3.1. Classificação dos fonemas (sons vocálicos e consonantais); 
3.2. Ordem alfabética; 

 
4. A expressão escrita 

4.1. Ortografia – uso de M antes de P e B; 
4.2. Sílaba; 
4.3. Divisão silábica; 
4.4. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas (monossílaba, dissílaba, trissílaba e 
polissílaba); 
4.5. Regras da separação silábica; 
4.6. Uso das letras iniciais maiúsculas e das letras iniciais minúsculas; 
4.7. Substantivo – identificação; 

 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Língua Portuguesa, páginas 10 a 39. 
→ Livro de Gramática, páginas 8 a 25 e páginas 110 a 121. 
→ Caderno de Língua Portuguesa. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4º ANO 
MATEMÁTICA 

1. Sistema de numeração decimal 
1.1. Usos e funções dos números; 
1.2. Leitura e escrita dos números naturais até a unidade de milhar; 
1.3. Algarismos, ordens e classes; 
1.4. Valor absoluto e valor posicional (relativo) dos algarismos; 
1.5. Composição e decomposição dos números naturais em ordens e em unidades; 
1.6. Antecessor e sucessor imediato; 
1.7. Ordem crescente e ordem decrescente; 
1.8. Números naturais pares e ímpares; 
1.9. Séries numéricas; 
1.10. Comparação entre números naturais. 

 
2. Operações 

2.1. Adição e subtração com números naturais; 
2.2. Situações-problema envolvendo as operações de adição e de subtração. 
 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Matemática, páginas 10 a 22, páginas 30 a 42  
→ Caderno de Atividades páginas 6 a 8. 
→ Caderno de Matemática. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5º ANO 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Gêneros textuais 
1.1. Textos em versos: letra de canção; 
1.2. verso, estrofe, rima; 
1.3. jogos sonoros. 
 

2. Leitura e interpretação de texto 
2.1. Estudo do vocabulário; 
2.2. A palavra e seu significado; 
2.3. Sinonímia e antonímia; 
2.4. Intenção / Objetivo do texto; 
2.5. Tipo preferencial de leitor; 
2.6. Caracterização dos personagens; 
2.7. Linguagem e construção do texto; 
2.8. Estudo dos fatos; 
2.9. Uso de variedades linguísticas. 
 

3. Fonologia 
3.1. Fonema (som) e grafema (letra); 
3.2. Classificação dos fonemas (sons vocálicos e consonantais); 
3.3. Encontros vocálicos; 
3.4. Classificação dos encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato); 
3.5. Encontros consonantais separáveis e encontros consonantais inseparáveis; 
3.6. Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos; 
3.7. Ordem alfabética; 
3.8. Sílaba; 
3.9. Sílaba tônica e sílaba átona; 
3.10. Classificação das palavras quanto à tonicidade (oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílaba 
tônica e monossílaba átona); 

 
4. A expressão escrita 

4.1. Ortografia; 
4.2. Sílaba; 
4.3. Divisão silábica; 
4.4. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas (monossílaba, dissílaba, trissílaba e 
polissílaba); 
4.5. Regras da separação silábica; 
4.6. Uso das letras iniciais maiúsculas e das letras iniciais minúsculas. 

 

→ Fontes de estudo: 
→ Livro de Língua Portuguesa páginas 10 a 19. 
→ Livro de Gramática, páginas 8 a 21 e páginas 28 a 33. 
→ Caderno de Língua Portuguesa. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 

 

 



 

5º ANO 
MATEMÁTICA 

1. Sistema de numeração decimal 
1.1. Usos e funções dos números; 
1.2. Leitura e escrita dos números naturais até a centena de milhar; 
1.3. Milhar e meio milhar, centena e meia centena e dezena e meia dezena; 
1.4. Algarismos, ordens e classes; 
1.5. Valor absoluto e valor posicional (relativo) dos algarismos; 
1.6. Composição e decomposição dos números naturais em ordens e em unidades; 
1.7. Antecessor e sucessor imediato; 
1.8. Ordem crescente e ordem decrescente; 
1.9. Números naturais pares e ímpares; 
1.10. Séries numéricas; 
1.11. Comparação entre números naturais. 

 
2. Operações 

2.1. Adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais; 
2.2. Situações-problema envolvendo as operações de adição, de subtração, de multiplicação e de 
divisão; 
2.3. Operações inversas; 
2.4. Arredondamento e resultado aproximado. 

 

→ Fontes de estudo: 
→ Livro de Matemática, páginas 10 a 31. 
→ Caderno de Matemática. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 

 


