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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 HUMANAS  

PORTUGUÊS 

Interpretação de texto - Reportagem - 

características 

Acentuação gráfica 

Variedades linguísticas/ Variações 

geográficas 

Ortografia SC, SÇ e XC 

Interjeições 

Onomatopeias 

*Livro páginas 37 a 39 e 46 a 57 e 

69 a 71 e 86 a 88. 

HISTÓRIA 

 

Mapas e navegações 

Navegando pelo mar tenebroso. 

Diários e relatos de navegadores. 

*Livro páginas 30 a 35 

GEOGRAFIA 

 

Tempo e clima 

Climas do Brasil 

O relevo do Brasil 

Visitando belas paisagens brasileiras 

Os recursos naturais 

A utilização dos recursos naturais 

A exploração dos recursos naturais 

brasileiros 

A exploração dos recursos naturais e 

a transformação das paisagens 

*Livro páginas 20 a 35 

 

2 

 
 
 

22/04/2019 

MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

MATEMÁTICA 

 

Quantos algarismos tem o quociente 

Conhecendo melhor a esfera 

Dobradura e fração 

A metade de... Um quarto de... 

 Qual é o perímetro? 

Situações problema envolvendo as 

quatro operações 

*Livro páginas 42 a 63 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 

A produção diária dos resíduos 

A decomposição de materiais 

Reciclar nossos hábitos 

*Livro páginas 28 a 40 
 
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! 



 


