
 

Conteúdos de Avaliação 
[Roteiros de Estudo Avaliativos] 

 

4º ano – Avaliação do 3º 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 imediato. 

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. 

 Livro de Matemática – Unidades 1 a 7, até a página 201. 

 Caderno de Atividades de Matemática, páginas 1 a 49. 

Estude também pelo caderno e  fichas. 



 

 

Língua Portuguesa 

 

1. Gêneros textuais: Poema; Conto Popular Modificado. 

2. Narrativa, Contos populares e Relato de Experiências. 

3. Sinônimo e antônimo. 

4. Pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, 

dois pontos, travessão, reticências e aspas; pontuação na narrativa. 

5. 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 possessivo; 

14. Acentuação das palavras proparoxítonas e das palavras paroxítonas terminadas 

em R, L, I(S), Ã(S) e ÃO(S); 

15. Ortografia: 

15.1 Uso do mas e mais / Mal e mau / bem e bom; 

15.2 Uso de S e Z/C/Ç e SS 

15.3 Uso do R e RR; 

15.4 Uso de SS/Ç e C/S; 

15.5 Uso do R / RR; 

15.6 Letras O, U e L finais. 

 Livro de Língua Portuguesa – Unidades 1 a 7. 

 Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, páginas 1 a 44. 

Livro de Gramática: 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 a 

194. 

 Estude também pelo caderno e fichas. 

 

   Ciências 

 

 

 

Livro de Ciências e 

Caderno de Atividades 

Unidades: 5 a 7 

 

 

Unidade 5 

1. Misturas: 

1.1 Diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas; 

1.2 Tipos de separação: catação, filtração e decantação. 

2. Transformação:  

2.1 Transformação dos materiais: reversíveis e não reversíveis; 

2.2 Energia e transformação. 

2.3 O que são transformações.  

2.4 Toda transformação precisa de energia.  

3. Tempo, distância e velocidade; Intervalo de tempo e distância.  

4. Velocidade. 

 

 



 

 

Unidade 6 

5. Energia: 

5.1 Energia do nosso corpo; 

3.2 Fontes de energia ao nosso redor. 

 Livro e Caderno de Atividades de Ciências – Unidades 5 a 7. 

 Estude também pelo caderno e  fichas. 

 

 
 

História  
 

 

 

 

 

Unidade 5 – Ocupando o Sertão 

1. Entradas e bandeiras; 

2. Como funcionavam essas expedições?  

3. Tropeiros abastecem o interior do Brasil;  

4. Vida sertaneja.  

Unidade 6 – O trabalho na Indústria 

1. Indústria: 

    1.1 Origem da indústria; 

1.2 Fábricas do presente do passado; 

1.3 O papel da indústria no mundo moderno; 

1.4 O trabalho e a indústria: o custo para a natureza; 

1.5 Processo de produção de mercadorias; 

1.6 Impacto ambiental. 

Unidade 7 – O universo da comunicação 

2. Comunicação: 

    2.1 Comunicação Universal; 

    2.2 Importância dos meios de comunicação; 

    2.3 História da escrita; 

    2.4 Transmissão de informação. 

3. Meios de comunicação: 

    3.1. Diferentes meios de comunicação; 

    3.2 Comunicação de impressa. 

4. Tecnologia: 

    4.1 Importância do desenvolvimento dos meios de comunicação. 

 Livro e Caderno de Atividades de História – Unidades 5 a 7. 

 Estude também pelo caderno e fichas. 

 
 

Geografia  
 

  

Unidade 5 – Natureza e sociedade: clima e formações vegetais 

1.0 A relação entre os elementos naturais: 

1.1 Tempo atmosférico; 

1.2 Clima; 

1.3 Formações vegetais - Caatinga – Campos – Cerrado – Mata de Araucária – 

Mangue – Florestas Tropicais e Complexo do Pantanal. 

1.4 A floresta e o clima; 

1.5 Vegetação original e atual; 

1.6 Unidades de conservação. 

Unidade 6 - Natureza e sociedade: hidrografia e relevo 

2. Hidrografia: 

2.1 Importância e usos da água; 

2.2 Rios do Brasil e do mundo; 

2.3 Relevo – Principais formas de relevo. 



 Livro e Caderno de Atividades de Geografia – Unidades 5 e 6. 

 Estude também pelo caderno e fichas. 

 
 

Língua Inglesa 
910, 912  

 Águas Claras 
 

 
 
 
 

Unit 4 – Looking Good 

Pergunta norteadora: Are there theaters made of paper?  

Vocabulary: cap, dress, flip-flops, hat, jacket, jeans, shirt, shoes, shorts, skirt, 

sneakers, socks, sweater, T-shirt. 

Adjectives: old, new, big, small, long, short.  

Diferenciar e utilizar de forma correta a + consonant / an + vowel.  

Compreender e responder a pergunta “ What´s he/she wearing? ”. 

Utilizar respostas completas: He/ she is wearing a new blue T-shirt, jeans and 

sneakers.  

Fazer o uso de “short answers”: Yes, he/she is / No, he/she isn´t / Yes, they are / 

No, they aren´t. 

Tipo de texto: “leaflet” (panfleto).  

 

Unit 5 -  Time Travel 

Pergunta norteadora: Is time travel possible? 

Vocabulary: clean, cook, do homework, drink, eat, listen to music, play video 

games, read, skateboard, sleep, study, take a shower, talk, use the computer, watch 

TV, work.  

Identificar e utilizar as ações estudadas. 

Compreender e responder a “What are you/they doing now? ”.  

Registrar respostas completas: “I am/ they are studying English now”.  

Fazer uso de “short answers”: Are you cooking? ” Yes, I am / No, I am not.  

Tipo de texto: “Ticket” (ingresso).  

 Livro de Língua Inglesa – Unidades 4 e 5. 

 

 
 

Red Balloon 606 
Norte 

Unit 4: I am from Canada. 

 Grammar and functions  
o Where are you from? Is she from . . . /American? 

o Describing people 

o HAVE GOT: affirmative, negative, questions 

o Have got: singular and plural 

 

 Vocabulary 
o Countries & Nationalities 

o Parts of the body 

o Adjectives of appearance 

o Illnesses 

 

Unit 5: Do you like strawberries? 

 

 Grammar and functions 
o Present Simple: affirmative, negative, and Yes/No questions 

o Object Pronouns 

o Present Simple: Yes/No/Information questions 

 

 



 Vocabulary 
o Opposites 

o Everyday activities 

o Days of the week 

o Prepositions of time: in, on, at 

 

Writing Skills (produção escrita):  

 

Portfolio My Routine 

 

Important: 

Check all the ‘Grammar Rules’ boxes from Units 4 and 5 (revise todas as regras 

gramaticais das “Grammar Rules boxes”.  

 

 


