
 

Conteúdos dos Teste 
Roteiros de Estudo Avaliativo  

 

3º ano – Testes do 3º período 
Componente 

Curricular 
Conteúdos Conceituais 

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

 
Matemática 

 
      

1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 4 ordens pela 
compreensão do Sistema de Numeração Decimal (valor posicional e função do 
zero) até 9.999 (centenas simples). 

2. Composição e decomposição de números naturais até 9.999 unidades; 
números naturais com quatro ordens. 

3. Números ordinais. 

4. Números pares e ímpares. 

5. Ordem crescente e decrescente. 

6. Dúzia e meia dúzia. 

7. Padrões e regularidades em sequências numéricas. 

8. Sucessor imediato/antecessor imediato. 

9. Comparar números. 

10. Fatos fundamentais da adição e subtração. 

11. Adição com reagrupamento pelo algoritmo usual – até unidade de milhar. 

12. Subtração com decomposição – até unidade de milhar.  

13. Resolver situações-problema, de adição e subtração, pelo algoritmo usual. 

14. Resolver problemas que envolvam ideias de adição, subtração, da 
multiplicação (adição de parcelas iguais) e da divisão (repetição equitativa e 
medida). 

15. Relacionar deslocamento feitos em reta numérica com fatos fundamentais da 
adição e da subtração.  

16. Medidas de Tempo – Uso do calendário, intervalos de tempo: meses do ano, 
dias da semana, intervalos de tempo de um dia (manhã, tarde e noite). 

17. Ler horas em relógios digitais e analógicos. 

18. Localização e posição – Abaixo, entre, embaixo, atrás, em cima, à direita e à 
esquerda. 

19. Figuras geométricas: bloco retangular, cilindro, cubo, esfera, pirâmide e cone. 

20. Características dos sólidos geométricos: faces, vértices e figuras geométricas 
planas que formam as faces – quadrados, triângulos e retângulos. 

21. Padrão (ou regularidade) de sequências formadas por elementos que se 
repetem. 

22. Sistema Monetário – Utilização de cédulas e moedas.  

 

 Livro de Matemática – Unidades de 1 a 5. 

 Caderno de Atividades de Matemática, páginas 1 a 33. 



Estude também pelo caderno e pelas fichas. 

 

 
Língua 

Portuguesa 
 

    
 

   

1. Gênero textual: Conto.  

2. Alfabeto. 

3. Ordem alfabética. 

4. Vogais e consoantes. 

5. Encontros vocálicos e consonantais. 

6. Dígrafos. 

7. Letras maiúscula e minúscula. 

8. Ortografia: M antes de P e B; GE/GUE, GI/GUI; GE, GI, JE, JI;  

9. Divisão silábica e reconhecimento das palavras pelo número de sílabas e 
classificação em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 

10. Sílaba tônica – sem nomenclatura. 

11. Segmentação de palavras. 

12. Uso de Pronomes – Sem nomenclatura.  

13. Flexão do substantivo: número e gênero. 

14. Sinais de pontuação – ponto final, ponto de interrogação, ponto de 
exclamação, vírgula, dois-pontos e travessão. 

15. Uso do dicionário. 

 

 Livro de Língua Portuguesa – Unidades de 1 a 4. 

Livro de Gramática, páginas 1 a 109. 

Estude também pelo caderno e pelas fichas. 

 

 


