
                    4º ano – Teste do 3º período 
Fontes de estudo: livros, fichas e registros nos cadernos. 

Componente 
Curricular 

Conteúdos 

 
Matemática 
 

 

 

1. Sistema de Numeração Romano. 
2. Sistema de numeração decimal - Uso e funções do número e leitura e escrita dos 
números até a classe dos milhões. 
3. Ordem crescente e decrescente; pares e ímpares; antecessor e sucessor; valor 
absoluto (VA) e valor posicional/relativo (VR) dos algarismos; comparação, 
composição, decomposição dos números até a classe, ordens e unidade. 
4. Relação de ordem dos números naturais e seu posicionamento na reta numérica. 
5. Situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão.  
6. Operações inversas. 
7. Termos das operações (adição, subtração com e multiplicação). 
8. Multiplicação de números naturais. 
9. Multiplicação por 10, 100 e 1000. 
10. Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. 
11. Divisão com dois algarismos no divisor e uso do algoritmo usual. 
12. Fração - Leitura, escrita e representação de fração (metade, terça parte, quarta 
parte, quinta parte ...décima parte). 
13. Arredondamento e valor aproximado. 
14. Sistema Monetário Brasileiro - Compra, venda e formas de pagamento, como 
troco e desconto. 
15. Grandezas e medidas - Tempo, comprimento, capacidade (L, mL) e massa. 
16. Tabelas e gráficos. 
17. Geometria - Polígonos e sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos, 
planificações, regiões planas e não planas). 
 

 Livro de Matemática, Unidades de 1 a 6 (até a páginas 167). 

 Estude também pelo caderno e pelas fichas. 

 

 
Língua 

Portuguesa 
 

 

1. Gêneros textuais Poema e Conto Popular. 
2. Produção de texto - Pontuação, paragrafação, ortografia, concordância, coesão e 
coerência, características do gênero produzido. 
3. Variedades linguísticas - Linguagem formal e informal. 
4. Sinônimo e antônimo. 
5. Pontuação - Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, dois 
pontos, travessão, reticência e aspas. 
6. Ordem alfabética. 
7. Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). 
8. Encontros consonantais separáveis e inseparáveis. 
9. Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. 
10. Divisão silábica – Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. 
11. Sílaba – Classificação das palavras quanto à tonicidade (oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas). 
12. Substantivos: comum/próprio, simples/composto, primitivo/derivado, coletivo; 
usos e flexão em gênero e número. 
13. Artigos definidos e indefinidos. 
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14. Adjetivos. 
15. Ortografia - Uso do M e N nas palavras; uso de E e O; uso de X, CH, S, Z, S, C, Ç, 
R/RR. 
 

 Livro de Língua Portuguesa,  Unidades de 1 a 6 (até a páginas 174). 

 Gramática, páginas 8 a 43; 62 a 65; 84 a 88; 92 a 94; 100 a 103; 110 a 115 e 176 a 179; 
122 A 129; 156 A 159; 160 A 161). 

 Estude também pelo caderno e pelas fichas. 

 

 


