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4º ANO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Gênero textual: 

1.1. Textos expositivos – notícias - reportagem. 

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. Tipo preferencial de leitor; 

2.5. Caracterização dos personagens; 

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

2.7. Estudo dos fatos; 

2.8. Uso de variedades linguísticas – formal e informal. 

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, monossílaba 

tônica e monossílaba átona); 

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

inseparáveis.  

3.9. Onomatopeias.  

4. A expressão escrita 

4.1. Ortografia – Ortografia: x/ch/ce/ci/ç/sc/sç 

 

Fontes de estudo: 

→ Livro de Língua Portuguesa:  Unidades 1, 2 e 3 (páginas 10 a 79). 

→ Gramática: Unidades 1 a 7 (páginas 8 a 69) e Unidade 12 (páginas 110 a 121) 

→ Caderno de Língua portuguesa 

→ Fichas fotocopiadas. 

 



MATEMÁTICA 
1. Sistema de numeração romano. 

2. Sistema de numeração decimal: uso e funções do número, leitura e escrita dos números até a classe 

dos milhares. 

3.  Ordem crescente e decrescente; pares e ímpares; antecessor e sucessor; valor absoluto (VA) e valor 

posicional/relativo (VR) dos algarismos; comparação, decomposição dos números até a classe, ordens 

e unidade. 

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

5. Operações matemáticas envolvendo adição, subtração e multiplicação.  

6. Operações inversas. 

7. Termos das operações (adição, subtração com e multiplicação). 

8. Multiplicação números naturais e Multiplicação por 10, 100 e 1000. 

9. Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. 

10. Arredondamento e valor aproximado. 

11. Sistema Monetário Brasileiro. 

12. Grandezas e medidas: tempo, comprimento e massa. 

12.1. Perímetro (contorno) 

13. Tabelas e gráficos. 

14. Geometria: sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos e identificação de vértices, faces e 

arestas). 

 
Fontes de estudo:  

→ Livro de Matemática: Unidades 1 a 3  
→ Caderno de Atividades: Unidades 1 a 3 
→ Caderno de Matemática. 
→ Fichas fotocopiadas. 

 


