
 

Conteúdo dos Testes – 2º Período 
 

  

1º ano – Teste do 2º período  
Componente 

Curricular 
Conteúdos Conceituais 

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

1. Números de 1 a 30 escritos em algarismos. 
2. Leitura e seleção de informações de imagens. 
3. Sequência numérica de 1 até 30. 
4. Representação de quantidades/comparação/associação e relação. 
5. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos de preferências. 
6. Situações-problema envolvendo informações de uma imagem, informações 

sobre os dias da semana e “ideia de acrescentar” da adição. 
7. Medidas de Tempo – Dias da Semana/Vocabulário relativo a tempo: hoje, 

amanhã e depois de amanhã. 
8. Posição e localização de pessoas representadas, em cenas, a partir de um ponto 

de referência: perto/longe, de frente e de costas, fora de, em cima e embaixo. 
9.  Lateralidade – Esquerda e Direita em relação ao próprio corpo. 
10.  Figuras Geométricas planas e espaciais (cubos e blocos retangulares). 

- Unidades de suporte para estudo – Unidades 1 a 3 do livro didático até a 
página 65. 

 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

1. Leitura, escuta e interpretação dos gêneros textuais: Trava-língua. 
2. Nome próprio – Próprio nome e o nome dos colegas da turma. 
3. Sons iniciais e finais de palavras do cotidiano. 
4. Alfabeto/número de letras em palavras específicas e contextualizadas. 
5. Vogais. 
6. Letras B e P. 
7. Uso das Letras C e R e suas variações. 
8.  Letras P/B; T/D; F/V; C/G. 
9.  Formação de novas palavras alterando a letra inicial ou acrescentando uma 

nova letra (orca/porca – gato/pato). 
10.  Ordem alfabética. 
11.  Relações entre sons e letras. 
12.  Reflexões sobre o sistema de escrita alfabética e o funcionamento da língua e 

de outras linguagens. 
 

- Unidades de suporte para estudo – Unidades 1 a 2 do livro didático até a 
página 83. Desconsiderar as páginas referentes aos textos instrucionais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2º ano – Teste do 2º período  



Componente 
Curricular 

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

 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
 

 
      

 

1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 3 ordens pela 
compreensão do Sistema de Numeração Decimal (valor posicional e função do 
zero) até 100 (centenas simples). 
2. Composição e decomposição de números naturais até 100 unidades. 
3. Números ordinais. 
4. Ordem crescente e decrescente. 
5. Dúzia e meia dúzia. 
6. Padrões e regularidades em sequências numéricas. 
7. Sucessor imediato/antecessor imediato. 
8. Comparação de números. 
9. Fatos fundamentais da adição e subtração. 
10. Situações-problema de adição e subtração, utilizando estratégias pessoais.  
11. 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). 
12. Localização e posição – Abaixo, entre, embaixo, atrás, em cima, à direita, à 
esquerda, esquerda e direita. 
 
- Unidade de suporte para estudo – Unidade 1 a 3 do livro didático. 
 

 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 
 

    
 
   

 

1. Gênero textual: texto teatral (características do gênero textual teatral e sua 
estrutura composicional, identificação do enredo e falas dos personagens) e 
anúncio publicitário (finalidade e características do anúncio publicitário, 
percepção de linguagem verbal e não verbal). 

2. Leitura e interpretação de texto. 
3. O uso da letra maiúscula e minúscula. 
4. Encontros vocálicos e divisão silábica. 
5. Encontros consonantais e divisão silábica. 
6. Divisão silábica e reconhecimento das palavras pelo número de sílabas. 
7. Ordem alfabética. 
8. Substantivo: classificação (próprio e comum), gênero (masculino e feminino), 

grau (aumentativo e diminutivo). 
9. Ortografia: F e V; P e B; C e G. 
 

- Unidade de suporte para estudo – Unidade 1 a 3 do livro didático. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3º ano – Teste do 2º período  
Componente 

Curricular 
Conteúdos Conceituais 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 

 

1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 3 ordens pela 
compreensão do Sistema de3 Numeração Decimal (valor posicional e função do 
zero) até 900 (centenas simples). 
2. Composição e decomposição de números naturais até 979 unidades. 
3. Números ordinais. 
4. Ordem crescente e decrescente. 
5. dúzia e meia dúzia. 
6. Padrões e regularidades m sequências numéricas. 
7. Sucessor imediato / antecessor imediato. 
8. Comparação de números. 
9. Fatos fundamentais da adição e subtração. 
10. Adição com reagrupamento pelo algoritmo usual. 
11. Subtração com decomposição. 
12. Situações-problema envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 
pessoais. 
13. 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). 
14. Localização e posição – abaixo, entre, embaixo, atrás, em cima, à direita e 
esquerda. 
15. Figuras geométricas: bloco retangular, cilindro, cubo, esfera, pirâmide, cone. 
16. Características dos sólidos geométrico, triângulos e retângulos. 
17. Padrão (ou regularidade) de sequências formadas por elementos que se 
repetem. 
 

- Unidade de suporte para estudo – Unidades 1, 2 e 3 do livro didático. 
 

 
 
 

 
 

Língua 
Portuguesa 

 

 

1.  Gênero textual: Anúncio Publicitário. 
2.  Alfabeto. 
3.  Ordem Alfabética. 
4.  Vogais e Consoantes. 
5.  Encontros Vocálicos e consonantais. 
6.  Letra maiúscula e minúscula. 
7.  Uso do M antes de P e B. 
8.  Divisão silábica e reconhecimento das palavras pelo número de sílabas (sem 
nomenclatura). 
9.  Segmentos de palavras. 
10. Uso de pronomes (sem nomenclatura). 
 
- Unidade de suporte para estudo – Unidade 1 e 2 do livro didático. 
 
 
 
 

 



4º ano – Teste do 2º período  
Componente 

Curricular 
Conteúdos Conceituais 

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

 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
 

 

1. Sistema de numeração romano. 
2. Sistema de numeração decimal: uso e funções do número, leitura e escrita dos 
números até a classe dos milhares. 
3.  Ordem crescente e decrescente; pares e ímpares; antecessor e sucessor; valor 
absoluto (VA) e valor posicional/relativo (VR) dos algarismos; comparação, 
decomposição dos números até a classe, ordens e unidade. 
4. Relação de ordem dos números naturais e seu posicionamento na reta numérica. 
5. Operações matemáticas envolvendo adição, subtração e multiplicação.  
6. Operações inversas. 
7. Termos das operações (adição, subtração com e multiplicação). 
8. Multiplicação números naturais. 
9. Multiplicação por 10, 100 e 1000. 
10. Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. 
11. Arredondamento e valor aproximado. 
12. Sistema Monetário Brasileiro. 
13. Grandezas e medidas: tempo, comprimento e massa. 
14. Tabelas e gráficos. 
15. Geometria: sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos e identificação 
de vértices, faces e arestas). 
 

- Unidades de suporte para estudo – Unidades 1 a 3 do livro didático. 
 

 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 

 
 

 

1. Gêneros textuais: textos expositivos – notícias - reportagem. 
2. Leitura e interpretação de texto. 
3. Pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, 
dois pontos, travessão, reticência e aspas. 
4. Sinônimo e antônimo. 
5. Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). 
6. Encontros consonantais separáveis e encontros consonantais inseparáveis. 
7. Ordem alfabética. 
8. Divisão silábica: separação, classificação quanto ao número de sílabas. 
9. Reflexão sobre a linguagem: substantivo - uso, flexão em gênero, número e grau 
e classificação dos substantivos comum e próprio.  
10. Ortografia: MP, MB e M final; EI – E, E – I; S – SS.   
 

- Unidades de suporte para estudo: 
     * Livro de Língua Portuguesa:  Unidades 1, 2 e 3.  
     * Gramática: páginas 8 a 43; 84 a 94; 100 a 103; 110 a 115.  
 

 

 

 

 



5º ano – Teste do 2º período 
Componente 

Curricular 
Conteúdos Conceituais 

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

 
 

 

1. Sistema de numeração romano. 
2.  Sistema de numeração decimal (até centena de bilhão) – uso e funções dos 

números, leitura e escrita, ordens e classes. 
3.  Valor absoluto e valor relativo (posicional). 
4.  Composição e decomposição dos números naturais em ordens e em unidades. 
5.  Antecessor e sucessor imediato. 
6.  Ordem crescente e ordem decrescente. 
7.  Comparação entre números naturais (maior do que (>) e menor do que (<)). 
8.  Situações-problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. 
9.  Termos das operações.  
10. Operações inversas. 
11. Arredondamento e resultado aproximado. 
12. Grandezas e Medidas: comprimento, tempo, capacidade (volume), massa, 

temperatura.  
13. Mudança de unidade de medida (hora/ minuto/ segundo - quilômetro/ metro/ 

centímetro – litro/ mililitro – tonelada-quilograma/ grama/ miligrama). 
14. Sistema Monetário Brasileiro. 
15. Tabelas, gráficos e infográficos. 
16. Geometria: polígonos e sólidos geométricos (poliedros e planificações, regiões 

planas e contornos, vértices, faces e arestas). 
 
- Unidade de suporte para estudo – Unidades 1, 2 e 3 e páginas 84 e 85 do 
livro didático. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 

 

1. Gênero textual: Crônica. 
2. Sinônimo e antônimo. 
3. Sentido figurado e sentido real. 
4. Formação de palavras: primitivas/derivadas e prefixos/sufixos 
5. Fonemas, letras, vogais e consoantes.  
6. Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). 
7. Encontros consonantais separáveis e encontros consonantais inseparáveis.  
8. Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos.  
9. Divisão silábica - classificação das palavras quanto ao número de sílabas.  
10. Sílaba tônica e sílaba átona - classificação das palavras quanto à tonicidade 

(oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo tônico e monossílabo átono). 
11. Substantivos: comum/próprio, primitivo/derivado, simples/composto, 

abstrato/concreto, coletivo; usos e flexão em gênero, número e grau. 
12. Verbos: infinitivo, tempos (presente, pretérito e futuro), pessoas do verbo e 

locução verbal.   
13. Sinais gráficos: acento agudo, acento circunflexo, til, cedilha, acento grave e 

hífen. 
 

- Unidade de suporte para estudo – Unidades 1 e 2 + Gramática. 
 

 

 


