Conteúdos dos Testes
4º período 2021

Componente
Curricular
Matemática

2º ano – Teste do 4º período
Conteúdos
Fontes de estudo: livros, fichas e registros nos cadernos.
1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 3 ordens pela
compreensão do Sistema de Numeração Decimal (valor posicional e
função do zero).
2. Números na reta numérica.
3. Composição e decomposição de números naturais até 3 ordens.
4. Números ordinais.
5. Ordem crescente e decrescente.
6. Padrões e regularidades em sequências numéricas.
7. Sucessor imediato/antecessor imediato.
8. Fatos fundamentais da adição e subtração; situações problemas
envolvendo adição com agrupamento e subtração com reagrupamento.
9. Situações-problema envolvendo as ideias multiplicativas; dobro e triplo.
10. Procedimentos de adições de duas ou mais parcelas.
11. Medidas de Tempo: horas, uso do calendário, intervalos de tempo meses do ano, dias da semana, intervalos de tempo de um dia (manhã,
tarde e noite).
12. Noções de medidas de comprimento/ estimativas.
13. Padrões com figuras geométricas; lados e vértices de figuras
geométricas.
14. Gráficos de colunas e tabelas;
15. Sistema Monetário Brasileiro.
Livro de Matemática, Unidades de 1 a 8.
Caderno de Atividades até a página 50.
Estude também pelos cadernos e pelas fichas.

Língua
Portuguesa

1. Gênero textual: Texto Expositivo.
2. Leitura e interpretação de texto.
3. Ordem alfabética.
4. O uso da letra inicial maiúscula e minúscula.
5. Encontros vocálicos e consonantais.
6. Divisão silábica e reconhecimento das palavras pelo número de sílabas
(monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba).
7. Acentuação gráfica - Acento agudo; til e cedilha.
8. Frases e sua unidade de sentido.
9. Sinais de pontuação: ponto de interrogação; ponto final e ponto de
exclamação.
10. Substantivo: classificações (próprio e comum), gênero (masculino e
feminino), grau (aumentativo e diminutivo/ prefixos im- e in-), número

(singular e plural).
11. Página de dicionário.
12. Análise Linguística e Semiótica: R/RR; AR, ER, IR, OR, UR; M antes de P e
B; F/V; P/B ; D/T; G/J; GA, GO, GU; GE, GI; GUA, GUE, GUI.
Livro de Língua Portuguesa, Unidades de 1 a 8.
Caderno de Atividades até a página 43.
Gramática, Unidades de 1 a 16.
Estude também pelos cadernos e pelas fichas.

