
 

CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES 
2º PERÍODO/ 2022 

5º ano 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Gênero textual: Declaração 
2. Leitura e interpretação de texto 

2.1. Estudo do vocabulário; 
2.2. A palavra e seu significado;  
2.3. Sinônimo, antônimo, parônimos e homônimos;  
2.4. Intenção / Objetivo do texto;  
2.5. Tipo preferencial de leitor;  
2.6. Caracterização dos personagens;  
2.7. Linguagem e construção do texto;  
2.8. Estudo dos fatos;  
2.9. Uso de variedades linguísticas.  

3. Fonologia  
3.1. Fonema (som) e grafema (letra);  
3.2. Classificação dos fonemas (sons vocálicos e consonantais);  
3.3. Encontros vocálicos; 3.4. 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. Ordem alfabética;  
3.8. Sílaba;  
3.9. Sílaba tônica e sílaba átona;  
3.10. Classificação das palavras quanto à tonicidade (oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílaba 
tônica e monossílaba átona). 
3.11. Prefixo  
3.12. Acentuação gráfica I. 

4. A expressão escrita  
4.1. Ortografia;  
4.2. Sílaba;  
4.3. Divisão silábica;  
4.4. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas (monossílaba, dissílaba, trissílaba e 
polissílaba);  
4.5. Regras da separação silábica;  
4.6. Uso das letras iniciais maiúsculas e das letras iniciais minúsculas.  
4.7. Substantivos: comum/próprio, primitivo/derivado, simples/composto, abstrato/concreto e coletivo; 
usos e flexão em gênero (epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum). 
4.8. Número e grau do substantivo. 
4.9. Artigo. 
5.0. Adjetivo. 
5.1. Verbos: funções do verbo (ação, estado ou fenômeno da natureza), infinitivo (primeira, segunda ou 
terceira conjugação) e tempos verbais (presente, pretérito e futuro).   
 

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Língua Portuguesa, páginas 10 a 99. 
→ Livro de Gramática, páginas 8 a 37; 44 a 59; 64 a 69; 82 a 108; 114 a 120; 124 a 128; 133 a 139; 146 a 
149.             
→ Livro Caderno de Atividades Língua Portuguesa, páginas 5 a 28. 
→ Caderno de Língua Portuguesa.  
→ Fichas fotocopiadas. 



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. Arredondamento e resultado aproximado. 

9. Operações 

9.1 Adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais; 
9.2 Termos das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; 
9.3 Situações-problema envolvendo as operações de adição, de subtração, de multiplicação e de 
divisão; 
9.4 Operações inversas; 
9.5 Multiplicação e divisão por 10, 100 e 1 000. 
9.6 Divisão em partes desiguais.  

10.  Múltiplos de um número natural. 

10.1 Mínimo múltiplo comum (mmc). 

11. Divisores de um número natural. 

11.1 Máximo divisor comum (mdc). 

11.2 Critérios da divisibilidade.  

12. Grandezas e medidas: tempo e comprimento. 

13. Sistema Monetário Brasileiro. 

13.1 Expressões sobre o dinheiro (à vista, parcelas, desconto, prestação, troco e a prazo). 

14. Raciocínio combinatório, possibilidades e estimativas em situações-problema; 
15. Sólidos geométricos. 

15.1 Corpos redondos: cilindro, cone e esfera. 

15.2 Poliedro: prisma e pirâmide (planificação, face, aresta e vértice). 

16. Medida de volume (cm3).  

17. Tabelas, gráficos e infográficos. 

18. Fração. 

18.1 Leitura, escrita, representação e comparação. 

18.2  Classificação: fração própria e fração imprópria.   

 

→   Fontes de estudo: 
→  Livro de Matemática, páginas 10 a 135. 
→  Caderno de Atividades de Matemática, páginas 6 a 33. 
→  Caderno de Matemática. 
→  Fichas fotocopiadas. 

 
 

 

 



HISTÓRIA 
1. O Brasil independente nasce uma nação 

1.1.  A família real no Brasil 
1.2.  A abertura dos portos  
1.3.  Mudanças no Rio de Janeiro  
1.4. Brasil, um Estado, uma nação  
1.5. A primeira Constituição do Brasil  

2. A cultura do café e o fim da escravidão. 
2.1.  A cultura do café 
2.2.  Café e modernidade  
2.3.  O fim do tráfico de escravizados 
2.4.  A sociedade se mobiliza pela abolição  
2.5.  As leis abolicionistas  
2.6.  A difícil vida dos ex-escravizados 

3. Brasil Republicano. 
3.1.  Proclamação da República  
3.2.  Da Monarquia à República  
3.3.  Uma república para poucos  
3.4.  O Brasil no início da República  
3.5.  A chegada dos imigrantes  
3.6.  Solidariedade aos imigrantes   
3.7.  A transformação das cidades 

→ Fontes de estudo: 
→ Livro de História, páginas 44 a 93 
→ Caderno de Atividades de História páginas 13 a 28 
→ Caderno de História 
→ Fichas fotocopiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

1. Tecnologia e espaço geográfico. 

1.1. Tecnologia; 

1.2. Tecnologia e mudanças no espaço geográfico; 

1.3. Tecnologia no dia a dia; 

1.4. O uso de computadores; 

1.5. Ampliando horizontes; 

1.6. Tecnologia: acesso e exclusão; 

1.7. Tecnologia, tipos de trabalho e consumo. 

2. A modernização do Brasil. 

2.1. O processo de industrialização; 

2.2.  Industrialização brasileira; 

2.3. Impactos da atividade industrial no ambiente; 

2.4. Industrialização e energia; 

2.5.  A modernização do campo; 

2.6. Impactos negativos da modernização do campo; 

2.7. Reforma agrária; 
2.8. Comércio exterior; 
2.9. Representar o mundo. 

        

→ Fontes de estudo:  

→ Livro de Geografia, páginas 44 a 77. 

→ Caderno de Atividades de Geografia, páginas 16 a 27. 

→ Caderno de Geografia. 

→ Fichas fotocopiadas. 

 

CIÊNCIAS 
1.  Água, um recurso natural. 

1.2 A água e os seres vivos. 
1.3 A água no planeta Terra. 
1.4 Água líquida, sólida e gasosa. 
1.5 O ciclo da água. 
1.6 O uso da água. 

 
2. Fontes de energia elétrica. 

2.1. A energia elétrica no dia a dia. 
2.2. De onde vem a energia elétrica. 
2.3. Outras fontes de energia elétrica. 
2.4. Fontes de energia elétrica renováveis e não renováveis. 

                       

→ Fontes de estudo:  
→ Livro de Ciências, páginas 70 a 110. 
→ Caderno de Atividades de Ciências, páginas 19 a 28. 
→ Caderno de Ciências. 
→ Fichas fotocopiadas.  

 

 



LÍNGUA INGLESA 
ESTÁGIO: T1 (5º ANO) 

 
Unit 3: Take me back  
 
LESSON 1: Can I borrow a pencil?  
• GRAMMAR and FUNCTIONS:  A, An, The  
 Ask to borrow school supplies  
• VOCABULARY 
 School supplies 
 
LESSON 2: Guess who I saw yesterday? 
 
 • GRAMMAR and FUNCTIONS :  Past simple of BE: all forms ; Question words:  
 
• VOCABULARY : Places in town  - park, museum, café, cinema, restaurant, hospital,    police station, 
theatre, etc. 
 
LESSON 3: I got a D in Biology.  
 
• GRAMMAR and FUNCTIONS :  Past Simple of regular and irregular verbs: all forms  
 
• VOCABULARY:  Everyday actions: past  
 
LESSON 4: Abandoned cities  
 
Writing (produção escrita) 
 

✓ Blog entry: My weekend  
 

• Linking words : SO, AT LEAST, FIRST, AFTER THAT, BECAUSE, THEN. 

• Verbs in the past 
 
 
 

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

 
 


