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CADERNO DATA 

DA 

PROVA 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(COM REFERÊNCIAS PARA 

ESTUDOS) 

 
 

 
1 

 
 
 

16/ 04/2019 

LINGUAGENS E 
CIÊNCIAS HUMAMAS - 

PORTUGUÊS 

Texto e interpretação 

Parágrafos, página 39. 

Substantivo comum e próprio, 

páginas: 41 a 43. 

Letras C/Ç. 

Adjetivos e adjetivos pátrios, 

páginas: 71 a 73. 

 

HISTÓRIA 

 

Histórias dos nomes das ruas, 

páginas: 32 a 35. 

Mudando os nomes das ruas, 

páginas: 36 a 39. 

 

GEOGRAFIA 

 

Os limites do munícipios, páginas: 

32 a 35. 

Os trabalhadores, páginas: 38 a 41. 

Diferentes atividades econômicas, 

páginas: 42 a 45. 

 

 

2 

 
 
 

22/04/2019 

MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

MATEMÁTICA 

 

Centena- pág. 44 e 45; 

Calculando mentalmente – pág. 48; 

Ábaco  - pág. 50 e 51; 

Figuras simétricas – pág. 54 e 55; 

A hora passa – pág.63 e 64; 

Situações problemas 

Tabuada. 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 

Unidade 2 

Alimentos naturais e industrializados 

(caderno); 

Tempo de validade e a conservação 

dos alimentos – pág. 22 a 27 

Dia da feira – pág. 28 e 29 

Leitura das embalagens – pág. 30 

Ambientes do cerrado – pág. 36e 37 

Habitantes do cerrado – pág. 38 a 

42.  
Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a prova cobra o 
mesmo conteúdo, mas as questões e os textos devem e são diferentes. 
 

ATENÇÃO:  
Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em segunda chamada, mediante apresentação de documento comprobatório. 
Para realizar a segunda chamada, o responsável deve preencher o formulário de requerimento na Secretaria em até 48 horas após o dia 
da aplicação da prova original e recolher a taxa estabelecida, na secretária da escola..  
A avaliação em segunda chamada, AV2 1° trimestre, será realizada no dia 30/ 04 /19, no turno oposto a aula do estudante. 

Bons estudos! 

 


