
  
                                          CONTEÚDOS – PROVA COMPLEMENTAR  

 5º ANO 

 

PORTUGUÊS 
Leitura e interpretação de texto; 
Advérbios  (livro de gramática, páginas 288 a 292, livro didático páginas 138 a 143); 
Gênero dos substantivos (livro de gramática, páginas 132 a 141, 169 a 171); 
Plural e singular dos verbos: VER e  LER (livro páginas 144 a 147). ... 
Uso dos porquês (livro de gramática, páginas 112 a 115, livro didático páginas 172 a 174); 
Sentido denotativo e conotativo (livro páginas 165 a 167). 
Preposição- livro páginas 185 a 188 
                    gramática- páginas 296 a 298 
Artigos – livro páginas 208 a 210 
                gramática páginas 176 a 179 
Linguagem verbal e não verbal– livro páginas 211 a 215 
Gênero textual (fotografia) -páginas 203 a 205 

 
MATEMÁTICA 

● Frações (livro páginas 131 a 145); 
● Medidas de superfície (livro páginas 146 a 145); 
● Medidas de massa (livro páginas 154 a 160); 
● Sistema de numeração decimal (livro páginas 162 a 168); 
● Porcentagem (livro páginas 169 a 176); 
● Retas -páginas 191 a 194 
● Fração -páginas 203 a 213 
● Triângulos -páginas 214 a 215 
● Expressão numérica – páginas 222 a 223 
● Situações problemas e as operações 

 
CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

A política no nosso país (livro páginas 163 a 166); 
Democracia (livro páginas 168 a 171); 
Brasil: pontos extremos (livro páginas 175 a 178 e 180); 
Meridianos e paralelos (livro páginas 182 a 186); 
Movimentos de rotação e translação (livro páginas 188 a 190); 
As estações do ano (livro páginas 191 a 194). 
A era de Vargas e as mudanças políticas -páginas 195 a 196 
Meios de comunicação na história política do nosso país – páginas 197 a 204 
Governo militar -páginas 205 a 208 

● Astronomia, entendendo o sistema solar -páginas 209 a 219. 
 
INGLÊS 

Vocabulário: Problemas de saúde : Livro colorido – Página 44, 45 . Livro preto e branco – 
Páginas 44, 45; 49. Caderno – (tradução e exercícios) 
Must / mustn’t: Livro colorido – Página 46 e caderno; Livro preto e branco – Páginas 46, 
47; Caderno (Explicação e exercícios) 
Vocabulário: Natureza e adjetivos :  Livro colorido – Página 52, 54. Livro preto e branco, 
52, 53, 54, 57. Caderno (Tradução e exercícios) 
Vocabulário: Animais : Livro colorido – Página 62; Livro preto e branco – Páginas 62, 64, 
67. Caderno (Tradução) 



Forma comparativa:  Livro colorido – Página 64; Livro preto e branco – Páginas 64, 66; 
Caderno (Tradução e explicação). 


