
 

CONTEÚDO DO TESTE 
3º PERÍODO/ 2022 

5º ano 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Gênero textual: Conto. 
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, II e III. 

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 do substantivo; Gênero do substantivo; Grau do substantivo; 
5.1.  Artigo; 
5.2. Adjetivo; 
5.3. Pronomes; 
5.4. Preposição; 
5.5. 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 170. 
→ Livro de Gramática, páginas 18 a 43, 50 a 54, 60 a 65, 70 a 72, 92 a 98, 136 a 139, 146 a 149, 162 a 167, 230 a 234 
→ Livro Caderno de Atividades Língua Portuguesa, páginas 5 a 43. 
→ Caderno de Língua Portuguesa.  

→  Fichas fotocopiadas. 
 



5º ANO 
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 que (>) e menor 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 Números primos e compostos; 
11.2 Máximo divisor comum (mdc); 
11.3 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;   
18.3 Número misto;  
18.4 Fração aparente; 
18.5 Fração equivalente; 
18.6 Simplificação de fração e fração irredutível; 
18.7 Fração de quantidade. 

19.  Ângulo: 
19.1 Classificação: reto, agudo, obtuso e raso. 

 

→ Fontes de estudo: 

→ Livro de Matemática, páginas 10 a 151.  

→ Caderno de Atividades de Matemática, páginas 6 a 39. 

→ Caderno de Matemática. 

→ Fichas fotocopiadas. 

 

 


