Conteúdos dos Testes
4º período de 2021
Componente
Curricular
Matemática

5º ano – Testes do 4º período
Conteúdos Conceituais
Fontes de estudo: livros, fichas e registros nos cadernos.

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. Sucessor imediato/antecessor 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. Expressão numérica.
13. Números decimais (décimos, centésimos e milésimos).
14. Comparação entre números decimais.
15. Operação com decimais (ideia de quanto falta para...).
16. Múltiplos de um número natural.
17. Divisores de um número natural.
18. Critérios de divisibilidade.
19. Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e Máximo Divisor Comum (MDC).
20. Fração: Leitura, escrita e representação de fração, fração e figuras
geométricas planas, fração e medida, frações aparentes, próprias e
impróprias, comparação de frações, frações equivalentes, fração de um
número, fração e divisão, simplificação de frações, fração irredutível.
21. Operação com frações (adição, subtração, multiplicação e divisão).
22. Segmento de reta: semirreta e retas, retas paralelas, retas concorrentes
e retas perpendiculares (concorrentes perpendiculares e concorrentes
não perpendiculares).
23. Ângulo: ângulo reto, ângulo raso, ângulo agudo e ângulo obtuso, medida
de ângulo.
24. Números mistos.
25. Números primos.
26. Grandezas e Medidas: comprimento (área e perímetro), tempo,
capacidade (volume), massa e temperatura.
27. Mudança de unidade de medida (hora/ minuto/ segundo - quilômetro/
metro/ centímetro – litro/ mililitro – tonelada/quilograma/ grama/
miligrama).
28. Sistema Monetário Brasileiro.

29. Tabelas, gráficos e infográficos.
30. Geometria: polígonos e sólidos geométricos (poliedros e corpos
redondos, planificações, regiões planas e contornos).
Livro de Matemática – Unidades 1 a 7.
Caderno de Atividades de Matemática, páginas 1 a 39.
Estude também pelo caderno e pelas fichas.
Língua
Portuguesa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gênero textual: Conto.
Sinônimo, antônimo, parônimos e homônimos.
Sentido figurado e sentido real.
Formação de palavras: primitivas e derivadas.
Prefixos.
Fonemas, letras, vogais e consoantes.
Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato).
Encontros consonantais separáveis e encontros consonantais
inseparáveis.
9. Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos.
10. Divisão silábica - classificação das palavras quanto ao número de sílabas.
11. Sílaba tônica e sílaba átona - classificação das palavras quanto à tonicidade
(oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílabo tônico e monossílabo
átono).
12. Sinais gráficos: acento agudo, acento circunflexo, til, cedilha.
13. Acentuação gráfica.
14. Artigos definidos e indefinidos.
15. Substantivos: comum/próprio, primitivo/derivado, simples/composto,
abstrato/concreto e coletivo; usos e flexão em gênero (epiceno, comum
de dois gêneros e sobrecomum), número e grau.
16. Adjetivos e locuções adjetivas: usos e flexão em número e gênero.
17. Verbos: infinitivo, tempos (presente, pretérito e futuro), pessoas do verbo
e locução verbal.
18. Preposição.
19. Advérbio e locução adverbial.
20. Sinais de pontuação (ponto final/ ponto de interrogação/ ponto de
exclamação/ vírgula nas datas e nas enumerações).
Livro de Língua Portuguesa – Unidades 1 a 7.
Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, páginas 1 a 28.
Livro de Gramática, páginas 1 a 58, páginas 60 a 130, páginas 136 a 149,
e páginas 230 a 234.
Estude também pelo caderno e pelas fichas.

