
 

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 
2º PERÍODO/ 2022 

4º ANO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Gênero textual: 

1.1. Textos expositivos – notícias – reportagem. Texto instrucional; 

1.2. Produção de texto: pontuação, paragrafação, ortografia, concordância, coesão e coerência, 

características do gênero produzido. 

1.3. Pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, dois pontos, 

travessão, reticência e aspas. 

1.4. Variedades linguísticas: linguagem formal e informal 

2. Leitura e interpretação de texto 

2.1. Estudo do vocabulário; a palavra e seu significado; 

2.2. Sinonímia e antonímia; 

2.3. Intenção / Objetivo do texto; 

2.4. Linguagem e construção do texto – verbal e não verbal; 

2.5. Estudo dos fatos; 

3. Fonologia 

3.1. Ordem alfabética; uso de letras maiúsculas e minúsculas; 

3.2. Substantivo – identificação; substantivo: comum e próprio; uso e flexão em número, gênero e 

grau; simples/composto e coletivo 

3.3. Fonema (som) e grafema (letra); classificação dos fonemas (sons vocálicos e consonantais); 

3.4. Encontros vocálicos - classificação dos encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato); 

3.5. Encontros consonantais separáveis e encontros consonantais inseparáveis; 

3.6. Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos; 

3.7. Sílaba - regras da separação silábica; sílaba tônica e sílaba átona; divisão silábica: classificação 

das palavras quanto ao número de sílabas (monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba); 

classificação das palavras quanto à tonicidade (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 

3.8. Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato) e encontros consonantais separáveis e 

inseparáveis.  

4. A expressão escrita 

4.1 Ortografia: as/ az/, es/ez/, is/iz, os/oz, us/uz, l/u.  

 

→ Fontes de estudo: 

→ Livro de Língua Portuguesa:  Unidades 1, 2, 3 e 4 (páginas 10 a 119). 

→ Gramática: Unidades 1 a 8 (páginas 8 a 83); Unidade 11 (páginas 100 a 105); Unidades 12 e 13 

(páginas 110 a 133); Unidade 14 (páginas 134 a 139) e Unidade 15 (páginas 144 a 152). 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 
 

1. Sistema de numeração decimal:  

     1.1 leitura e escrita dos números até a classe dos milhões.  

1.2 Comparação, composição e decomposição dos números até a classe, ordens e unidade.  

1.3 Números:  

1.3.1 Ordem crescente e decrescente.  

1.3.2 Pares e ímpares.  

1.3.3 Antecessor e sucessor.  

1.3.4 Valor absoluto (VA) e valor posicional/relativo (VR) dos algarismos.  

1.3.5 Sistema de numeração romano 

1.3.6 Relação de ordem dos números naturais e seu posicionamento na reta numérica. 

1.3.7 Arredondamento e valor aproximado. 

2. Álgebra 

2.1 Operações matemáticas envolvendo adição, subtração e multiplicação e noções de divisão.  

2.2 Operações inversas.  

2.3 Termos das operações (adição, subtração e multiplicação). 

      2.4 Multiplicação números naturais.  

2.5 Multiplicação por 10, 100 e 1000.  

2.6 Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo.  

     4. Sistema monetário brasileiro.  

     5. Grandezas e medidas 

     5.1 Medidas de tempo, comprimento, massa e capacidade. 

     5.2 Perímetro (contorno) 

     6. Tabelas e gráficos. 

     7. Chance, probabilidade e possibilidade 

 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Matemática, Unidades 1 a 5  
→ Caderno de Atividades, Unidades 1 a 5 
→ Caderno de Matemática. 
→ Fichas fotocopiadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 
1. O trabalho no campo 

1.1. A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço.  
1.2. A circulação de pessoas e a transformação no meio natural.  
1.3. A invenção do comércio e a circulação de produtos.  

2. Da África para o Brasil  
2.1. A invenção do comércio e a circulação de produtos. 
2.2. O surgimento da espécie humana na África e sua expansão pelo mundo. 
2.3. Os processos migratórios para a formação do Brasil.  
2.4. Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. 
2.5. As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960.  

3. Ocupando o sertão  
3.1. A circulação de pessoas e a transformação no meio natural.  
3.2. A invenção do comércio e a circulação de produtos.  
3.3. As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a formação de cidades e as 
transformações do meio natural. 
3.4. Os processos migratórios para a formação do Brasil.  
3.5. Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil. 
3.6. As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960.  

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de História Unidades 3, 4 e 5.  

→ Livro Caderno de Atividades – Unidades 3, 4 e 5;  

→ Caderno de História  

→ Fichas fotocopiadas. 

 

GEOGRAFIA 
1. Limites territoriais, orientação e o município. 

1.1 Limite territorial. 

1.2 Orientação (pontos de referência, Rosa dos Ventos – pontos cardeais e colaterais). 

1.3 Movimento de rotação e origem do dia e da noite. 

1.4 Organização do território brasileiro. 

1.5 Direito de indígenas e povos e comunidades tradicionais às terras por eles ocupadas. 

1.6 Elementos dos mapas e das plantas (título, legenda, orientação e escala). 

2. Governo do município e cidadania. 

2.1 Governo municipal. 

2.2 Participação feminina na política. 

2.3 Impostos e taxas. 

2.4 Cidadania. 

2.5 Direito dos idosos. 

 

→  Fonte de estudo: 

→ Livro de Geografia, Unidades 3 e 4. 

→ Caderno de Atividades de Geografia, Unidades 3 e 4. 

→ Caderno de Geografia. 

→ Fichas fotocopiadas. 
   

 

 



 

CIÊNCIAS 
1. Biomas brasileiros – Parte 1. (Unidade 3) 

1.1 Biomas brasileiros 

1.2 Amazônia 

1.3 Mata Atlântica 

1.4 Cultura caiçara mistura tradições de índios, portugueses e negros. 

1.5 Cerrado 

1.6 Caatinga 

2. Biomas brasileiros – Parte 2. (Unidade 4) 

2.1 Pampa 

2.2 Manguezal 

2.3 Coleta sustentável de caranguejos. 

2.4 Risco de extinção dos animais e vegetais. 

Fontes de estudo:  
→ Livro de Ciências, Unidades 3 e 4.  
→ Caderno de Atividades, Unidades 3 e 4 
→ Caderno de Ciências. 
→ Fichas fotocopiadas.  

 

LÍNGUA INGLESA 
Unit 3: I love my bathroom! 
 
LESSON 1: This place is a mess! 
VOCABULARY:  Clothes 
GRAMMAR: Whose + Genitive case 
EXPRESSIONS: “I like the _______.” “I think it’s cool.” “How about you?” 
 
LESSON 2: Where’s Peter? 
VOCABULARY: Common objects 
GRAMMAR: Prepositions of place- “Where is/are . . .” “Is it/Are they. . . ?” (between, behind, on, in, 
under, in front of). 
 
LESSON 3: The forest is my house! 
VOCABULARY: Parts of the house/ Objects of the house 
GRAMMAR: There is/are: affirmative, negative, questions 
 
LESSON 4: Skills: Houses around the world 
Writing (produção escrita) 
Topic: My house 
 

❖ Important: 
Check all the ‘Grammar Rules’ boxes from Unit 3 (revise todas as regras gramaticais das 
“Grammar Rules boxes”.  

 
 

 

 


