
 

CONTEÚDO DOS TESTES  
2º PERÍODO/ 2022 

 

2º ANO 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Gênero textual: 

1.1. Texto teatral  

1.2. Anúncio publicitário  

2. Leitura e interpretação de texto 

2.1. Estudo do vocabulário; 

2.2. A palavra e seu significado; 

2.3. Intenção / Objetivo do texto; 

2.4. Tipo preferencial de leitor; 

2.5. Caracterização dos personagens; 

2.6. Análise de imagem; 

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 (vogais e consoantes); 

3.3. Ordem alfabética.  

3.4. Vogais e consoantes; 

3.5.  Letra maiúscula e minúscula; 

3.6. Ortografia: T e D; P e B;  

3.7.  Divisão silábica e reconhecimento das 

palavras pelo número de sílabas (sem 

nomenclatura);  

3.8.  Segmentação de palavras; 

3.9. Encontros vocálicos e divisão silábica. 

→ Fontes de estudo: 

→ Livro de Língua Portuguesa, páginas 10 a 66. 

→ Livro de Gramática, páginas 8 a 43. 

→ Caderno de Língua Portuguesa. 

→ Fichas fotocopiadas. 



2º ANO 
MATEMÁTICA 

1. Usos e funções dos números. 

1.1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 3 ordens pela compreensão do 

Sistema de Numeração Decimal (valor posicional e função do zero); 

1.2. Algarismos, ordens e classes; 

1.3. Valor absoluto e valor posicional (relativo) dos algarismos; 

1.4. Composição e decomposição dos números naturais até 3 ordens; 

2. Antecessor e sucessor imediato; 

3. Ordem crescente e ordem decrescente; 

4. Séries numéricas; 

6. Comparação entre números naturais; 

7. Operações – adição e subtração de duas ou mais parcelas – utilizando estratégias pessoais; 

8. Números ordinais; 

9. Números pares e ímpares. 

10. Gráfico de colunas e tabelas; 

11. Medidas de Tempo – uso do calendário, intervalos de tempo: meses do ano, dias da semana, 

intervalos de tempo de um dia (manhã, tarde e noite); 

12. Sistema monetário. 

→ Fontes de estudo: 

→ Livro de Matemática, páginas 10 a 93. 

→ Caderno de Matemática. 

→ Fichas fotocopiadas. 

 


