
 

Conteúdos de Avaliação 
Roteiros de Estudo Avaliativos – 4º período 

4º ano – Avaliação do 4º período 
Componente 

Curricular 
Conteúdos Conceituais 

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

 
 

 
Matemática 

 
 
 
 
 

1. Sistema de Numeração Decimal (classe dos milhares) – Uso e funções 
dos números: 

1.1 Leitura e escrita, ordens e classes; 
1.2 Números: ordem crescente e decrescente, pares e ímpares, 

antecessor e sucessor; 
1.3 Comparação entre números naturais (maior do que (>) e menor do 

que (<)); 
1.4 Valor absoluto e valor relativo (posicional); 
1.5 Composição e decomposição dos números naturais em ordens e em 

unidades; 
1.6 Antecessor e sucessor imediatos; 
1.7 Relação de ordem dos números naturais e seu posicionamento na 

reta numérica. 
2. Situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e 

divisão. 
3. Arredondamento e valor aproximado. 
4. Multiplicação com números naturais. 
5. Divisão com números naturais (algoritmo da divisão, trocas na divisão, 

divisões e tabuadas): 
5.1 Efetuar divisões utilizando estratégias diversas; 
5.2 Divisão por meio do algoritmo. 

6. Termos das operações e Operações inversas. 
7. Fração:  

7.1  Leitura, escrita e representação de fração; 
7.2  Partes de figuras e frações: metade, terça parte, quarta parte, quinta 

parte ... décima parte; 
7.3 Localização de fração na reta numérica; 
7.4 Comparação de frações. 

8. Proporcionalidade. 
9. Grandezas e medidas: tempo, comprimento, capacidade e massa. 
10. Sistema Monetário Brasileiro: compra, venda e formas de pagamento 

com troco, descontos. 
11. Tabelas, gráficos e infográficos. 
12. Geometria: polígonos e sólidos geométricos (poliedros e corpos 

redondos, planificações, regiões planas e não planas). 
13. Pirâmides (faces, vértices e arestas). 
14. Estudo de retas:  
        14.1 Conceito de reta; 
        14.2 Retas paralelas e perpendiculares. 
15. Comparação de áreas. 
16. Ângulo: 
        16.1 Identificação de um ângulo em um polígono. 
17. Números decimais, temperatura e simetria: 



17.1 medindo temperatura; 
17.2 Simetria. 
18. Números decimais, divisão e probabilidade 
 

 Livro de Matemática – Unidades 1 a 9, até a página 258. 

 Caderno de Atividades de Matemática, páginas 1 a 62. 

 Estude também pelo caderno e pelas fichas. 
 

 
 

Língua Portuguesa 
 

1. Gêneros textuais - Texto não verbal: Pintura; Texto Teatral. 
2. Sinônimo e antônimo. 
3. Pontuação - Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 
vírgula, dois pontos, travessão, reticências e aspas; pontuação na narrativa. 
4. Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). 
6. Encontros consonantais separáveis e encontros consonantais inseparáveis. 
7. Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. 
8. Divisão silábica - Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 
9. Sílaba tônica - Classificação das palavras quanto à tonicidade (oxítona, 
paroxítona e proparoxítona). 
10. Substantivos: comum/próprio, simples/composto, coletivo, primitivos e 
derivados - Usos e flexão em gênero, número e grau. 
11. Artigos definidos e indefinidos – Uso e flexão. 
12. Adjetivos – Uso, flexão e concordância com o substantivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
13. Pronomes pessoais e possessivos. 
14. Acentuação das palavras proparoxítonas e das palavras paroxítonas 
terminadas em R, L, I(S), Ã(S) e ÃO(S). 
15. Verbo e tempos verbais: 

15.1 Verbos indicando ação, estado, e fenômenos da natureza; 
15.2 Conjugações verbais – 1ª, 2ª e 3ª conjugações; 
15.3 Verbo no infinitivo impessoal; 
15.4 Concordância verbal. 

16. Advérbio. 
17. Ortografia: 

17.1 Uso do HÁ, A/HÁ, FAZ; 
17.2 Uso de SER/ESTAR; 
17.3 Uso do AM, RAM, ÃO (PRESENTE, PRETÉRITO, FUTURO). 

 Livro de Língua Portuguesa – Unidades 1 a 9 

 Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, páginas 1 a 53. 

Livro de Gramática – Pesquise os conteúdos listados acima no seu livro 
de Gramática e aprofunde seus estudos.   
Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 – Páginas 8 a 53. Unidade 7 – Páginas 62 a 65. 
Unidade 8 - Páginas 70 a 78. Unidade 9 – Páginas 84 a 88. Unidade 10 – 
Páginas 92 a 95. Unidade 11 – Páginas 100 a 105. Unidade 12 – Páginas 
110 a 121. Unidade 13 – Páginas 122 a 129. Unidade 16 – Páginas 156 a 
165. Unidades 17 e 18 – Páginas 171 a 179 e Unidade 19 – Páginas 186. 
Unidades 20 a 23 até a página 235. 

  Estude também pelo caderno e pelas fichas. 



 

 
   Ciências 

 
 
 
 

 
 
 

Unidade 8 
1.  O Sol como referência de tempo e de localização: 

1.1 A passagem do tempo ao longo do dia; 
1.2 O movimento do Sol e a contagem do tempo; 
1.3 O Sol e os pontos cardeais. 

 
Unidade 9 
1.   O Sol e as estações do ano: 

1.4 As estações do ano; 
1.5 Como ocorrem as estações do ano; 
1.6 As estações no antigo Egito. 

 Livro e Caderno de Atividades de Ciências – Unidades 8 e 9. 

 Estude também pelo caderno e pelas fichas. 

 
 

História  
 

 
 
 
 

Unidade 8 – Imigrantes chegam ao Brasil 
1. Quem eram os imigrantes. 
2. A vida dos imigrantes europeus no sul do Brasil. 
3. São Paulo, os imigrantes e o café. 
4. A libertação dos escravizados. 
5. Novos imigrantes – A chegada dos primeiros japoneses. 
6. A cultura japonesa no Brasil. 

Unidade 9 – Brasil: um povo de muitos povos 
1. Comunidades de imigrantes no Brasil. 
2. Contribuições dos imigrantes. 
3. Alimentação e diversidade cultural. 

 Livro e Caderno de Atividades de História – Unidades 8 e 9. 

 Estude também pelo caderno e pelas fichas. 
 

 
 

Geografia  
 

  

Unidade 7 – Recursos naturais, trabalho e espaço geográfico 
1. Recursos naturais. 
2. Trabalho e recursos naturais. 
3. Tecnologia e problemas ambientais. 
4. A tecnologia a favor da natureza. 
5. Espaço geográfico. 
 

Unidade 8 – Agricultura, pecuária e extrativismo 
1.   Agricultura e pecuária. 
2. Técnicas agropecuárias. 
3. Tipos de agricultura. 
4. Extrativismo. 

 
Unidade 9 – Indústria, comércio e serviços 

1. Atividade industrial. 
2. A atividade industrial e o ambiente. 
3. Artesanato: produção, arte e cultura. 
4. Comércio. 
5. Consumo consciente. 



6. Serviços públicos e privados. 

 Livro e Caderno de Atividades de Geografia – Unidades 7, 8 e 9. 

 Estude também pelo caderno e pelas fichas. 
 

 
Língua Inglesa 
(910, 912 e AC) 

 
 
 
 
 

   Unit 6 –Around the Clock 

Is Big Ben a clock? 
1. Vocabulary: numbers (1 –60); midday, midnight, o´clock, a.m./ p.m. 
2. Actions: get up; go to bed; have breakfast/ lunch/ dinner; do 

homework; draw; listen to music; ride a bike; play soccer; play video 
games; read a book; swim; use the computer; watch TV; sleep. 

3. Reconhecer a pergunta norteadora: “What time is it?”. 
 

4. Responder a pergunta norteadora de forma completa: “It´s five 
o´clock”. 

5. Registrar frases completas com o uso de ações e horários: It´s seven 
o´clock and I´m having lunch.  

6. Kind of text: song.  
 
    Unit 7 –Eating out  

 Are hamburgers from Hamburg? 
1. Vocabulary: apple pie, cheeseburger, chocolate cake, French fries, 

hamburger, hot dog, ice cream, onion rings, orange juice, salad, 
smoothie, soda. 

2. Numbers (70 – 100): Perguntar e responder sobre preços.  
3. Reconhecer a pergunta norteadora - How much is (the ice cream?) / 

are (the onion rings?) It´s/ They´re (five dollars) _ singular e plural. 
4. How can I help you?: Identificar os itens em um cardápio.  
5. Responder ao questionamento: I´d like a soup/ an orange.  
6. Kind of text: menu.    
Fontes de estudo:  
- English Notebook and review activities. 
- Orbit Book 4, pages 52 to 69. / Language Reference, pages 100, 101 and 
102. / Workbook, pages 115 to 118. 

 
Red Balloon  
(606 Norte) 

ESTÁGIO: J2  
 

Unit 6: He’s writing in his diary!  
• Grammar and functions  

o Present Continuous: affirmative and negative  
o Present Continuous: questions  

• Vocabulary  
o Free-time activities  
o Spelling rules: -ING verbs  
o Everyday activities  

• Input Boost  
o Like + ing: My brother doesn't really like listening to music.  
o Present Continuous (Wh questions): Why are they studying so hard? 
Where’s she going?  

• Portfolio  



o My holiday  
 

Unit 7: I love Geography and History!  
• Grammar and functions  

o Talking about your favourite school subject  
o Asking the time  
o Asking what time an event is  
o Talking about the time you do an activity  
o Dates  

• Vocabulary  
o School subjects  
o Weather words  
o Ordinal numbers: 1st- 50th  
o Months of the year  

• Input Boost  
o School subject: I like English subject because it helps me understand 
Netflix  
o 3rd person -S: I think (Felipe) has dinner at around 8 pm, but I'm not 
sure.  

• Portfolio  
o An e-mail to my friend in Russia 

 
 

 
 


