
2º Ano – Fundamental I - Manhã 
 
Contéudos: 
 
Matemática:  
Cálculos até 100; 
Leitura e escrita de numerais até 100; 
Antecessor e sucessor (vizinhos) até 100; 
Histórias matemáticas; 
Dúzia; 
Dezena;  
Metade; 
Dobro; 
Par e ímpar; 
Hora e meia hora. 
 
Ciências:  
Plantas (partes das plantas); 
Animais aquáticos e terrestres; 
Animais silvestres e domesticados; 
Reprodução dos animais (ovíparos e vivíparos); 
Corpo humano (partes internas e externas); 
Órgãos dos sentidos. 

 
 

3º Ano – Fundamental I - Manhã 
 

 
MATEMÁTICA – 3º ANO – 2018. 
 
• Leitura, sequência lógica, composição, decomposição, antecessores e sucessores de 
numerais até 999; 
• Desafios matemáticos envolvendo as quatro operações; 
• Números romanos e ordinais; 
• Multiplicação e divisão até 9; 
• Subtração com reagrupamento; 
• Cálculos com diferença. 

 
CONTEÚDOS PARA O EXAME FINAL- LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO  
 
• Leitura e compreensão de texto; 
• Substantivo: próprio e comum; 
• Adjetivo; 
• Separação e classificação quanto a sílaba tônica: oxítona, paroxítona e proparoxítona; 
• Verbos: tempos verbais e concordância; 
• Pronomes pessoais; 
• Escrita correta de palavras; 
• Diálogo e emprego de sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de 
exclamação, travessão e dois pontos; 
• Produção textual: título, emprego da letra maiúscula e minúscula, organização de ideias, letra 
legível, espaçamento nos parágrafos e ortografia correta. 
 
 

 

         História e Geografia:  
         Lateralidade; 
         Dias da semana; 
         Meses do ano; 
         Rua (endereço); 
         Dados pessoais (nome completo e data de 
                                     nascimento); 

    Localização (cidade, estado, país e capitais); 
         Paisagens rural e urbana; 
         Meis de comunicação; 
         Direitos das crianças. 

 
Língua Portuguesa:  
Leitura e interpretação textual; 
Produção textual; 
Alfabeto: vogais e consoantes; 
Uso da letra maiúscula; 
Ortografia: f/v, p/b, t/d, r/rr, s/ss, r e l (intruso), 
m/n. 
Sinais de pontuação (! / ? / .). 
 



CONTEÚDOS DE EXAME – 4º ANO-MANHÃ 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura e interpretação de texto; 
Tempos Verbais; 
Uso dos porquês; 
Pontuação; 
Mas e mais; 
Mau e mal; 
Classificação da sílaba tônica; 
Verbos no Modo Imperativo. 

 
 
CIÊNCIAS 
A água (cap.6); recursos naturais; lixo e reciclagem; eletricidade. 
 
MATEMÁTICA 
As 4 operações (adição, subtração, multiplicação e divisão); prova real; desafios e frações. 

GEOGRAFIA 
Localização do território gaúcho, limites e regiões, 
Estrutura administrativa; recursos financeiros e símbolos oficiais. 
 
HISTÓRIA 
Revolução Farroupilha;  
Cultura sul-rio-grandense; 
Povos que formaram o RS; 
Primeiros habitantes do RS. 

CONTEÚDOS DE EXAME – 5º ANO - MANHÃ 
 
 

5º  ANO LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Acentuação gráfica e sílaba tônica 
(oxítonas, paroxítonas e  proparoxítonas) 
Pronomes retos, oblíquos, possessivos, 
demonstrativos; de tratamento; 
Ortografia: Ditados trabalhados; sons do 
x; 
Uso dos porquês;      

Preposição e combinações; 
Substantivo, artigo e adjetivo; 
Advérbio;  
Substantivos; gênero. 
   Verbos no modo indicativo. 

 

 
HISTÓRIA  
Décadas, séculos e milênios; 
Como saber o século; 
Os povos indígenas; 
As grandes navegações; 
O tratado de Tordesilhas; 
Períodos da História do Brasil; 

 

Capitanias Hereditárias e o 
Governo Geral; 
A família real no Brasil; 
A independência do Brasil; 
A escravidão no Brasil; 
Proclamação da República; 
Era Vargas; 
Nova República. 

HISTÓRIA 
Capítulo 3 - Localizando o Brasil 
Aspectos humanos, naturais e econômicos das 5 Regiões do Brasil 

 
GEOGRAFIA 
Décadas, séculos e milênios; 
Como saber o século; 

Os povos indígenas; 
As grandes navegações; 



O tratado de Tordesilhas; 
Períodos da História do Brasil; Capitanias 
Hereditárias e o Governo Geral; 
A família real no Brasil; 

A independência do Brasil; 
A escravidão no Brasil; 
Proclamação da República; 
Era Vargas. 

Nova República.  
 
5º ANO - CONTEÚDO DE CIÊNCIAS 
* Capítulos - 7, 8, 9, 10 e 11 
 
5º ANO - CONTEÚDO DE MATEMÁTICA 
Desafios, contas de +, -, x e: 
Expressões numéricas, frações, tipo de frações, número misto, frações equivalentes, 
simplificação, soma e subtração com denominadores iguais e diferentes, números 
decimais, sistema de numeração decimal e divisibilidade. 
 

Língua Inglesa 
Será dado um trabalho no dia 10, 
para ser realizado e entregue, dia 
17, valendo o exame. 



Desafios, contas de +, -, x e: 
Expressões numéricas, frações, tipo de frações, número misto, frações 
equivalentes, simplificação, soma e subtração com denominadores iguais e 
diferentes, números decimais, sistema de numeração decimal e divisibilidade. 

 

 


