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

Componente 
Curricular 

Conteúdos 

 
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. 
17. Números decimais, temperatura e simetria. 

 Livro de Matemática – Unidades 1 a 8, até a página 233. 

 Caderno de Atividades de Matemática, páginas 1 a 57. 

 

 
Conteúdos dos Testes  

4º período 2021 
 



Estude também pelo caderno e pelas fichas. 
 

Língua 
Portuguesa 

 

 

1. Gêneros textuais: Entrevista, Notícia e Conto Popular Modificado. 

2. Sinônimo e antônimo. 

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

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

4. 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 possessivos. 

14. Acentuação das palavras proparoxítonas e das palavras paroxítonas 

terminadas em R, L, I(S), Ã(S) e ÃO(S). 

15. Verbo e tempos verbais. 

16. Concordância verbal. 

17. Ortografia: 

17.1 Uso de GE,JE/GI,JI; 

17.2 Uso de SS/Ç e C/S; 

17.3 Uso de R / RR; 

17.4 Uso de AM, RAM, ÃO (PRESENTE, PRETÉRITO, FUTURO). 

 Livro de Língua Portuguesa – Unidades 1 a 8 

 Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, páginas 1 a 50. 

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. Unidade 19 – páginas 186 a 195. 
Unidade 20 – páginas 196 a 205. Unidade 21- páginas 206 a 217.  

 Estude também pelo caderno e fichas. 
 


