
    
 
    
 
 

CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES ABRANGENTES 
2º trimestre 
4º Ano A e B 

História: 11/08/2017 
 
Unidades 5 e 6  
 
Os engenhos  
Explicar a importância da produção do açúcar na economia colonial, 
analisando informações em um texto.  
A vida das mulheres na colônia  
Identificar algumas atividades desenvolvidas pelas mulheres no período 
colonial, associando colunas.  
Como as pessoas faziam para adoçar os alimentos  
Identificar as diferentes formas de adoçar os alimentos durante a história, 
analisando informações.  
Comunidades quilombolas  
Conceituar as comunidades quilombolas, analisando imagens e pequenos 
textos.  
A pecuária e a ocupação da atual Região do Nordeste  
Explicar como aconteceu a ocupação das terras do litoral e do interior do 
Brasil, relacionando com a criação de gado ocorrida no Nordeste.  
A ocupação das terras pelos sesmeiros  
Identificar a necessidade do deslocamento dos rebanhos de gado, 
realizando as atividades propostas.  
Confederação Cariri 
Identificar a organização da Confederação dos Cariris, analisando 
informações dadas. 
Os vaqueiros e os fábricas  
Diferenciar vaqueiros e fábricas, assim como suas formas de pagamento, 
analisando tabelas.  
O couro  
Citar a utilização do couro e o nome das vestimentas do vaqueiro na 
época da colonização.  
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Português: 14/08/2017 
 
Texto e interpretação de texto (Interp. de textos p. 68) 
Ler e interpretar texto, inferindo informações não implícitas.  
Uso de L e U (Gram. p. 104) 
Organizar corretamente palavras, fazendo uso das ocorrências 
estudadas. 
Uso de G e J (Gram. p. 113 e Ling. 172) 
Identificar o uso adequado, escrevendo corretamente as palavras com G 
e J.  
Uso de as, es, is, os us(Gram. p. 130) 
Organizar corretamente palavras, fazendo uso das ocorrências 
estudadas. 
Sinais de Pontuação (ponto final, interrogação, exclamação) (Gram. 
p. 91) 
Empregar de forma adequada os sinais de pontuação estudados, 
analisando textos e frases.  
Sinais de pontuação (dois- pontos, travessão, aspas, parênteses, 
ponto e vírgula) (Gram. p. 107) 
Empregar de forma adequada os sinais de pontuação estudados, 
analisando textos e frases.  
Uso de –ez, -eza, -es e –esa (Gram. p. 191) 
Aplicar o uso dos adjetivos pátrios, escrevendo palavras com –ez, -eza, -
es e –esa.  
Verbo pôr (Gram. p. 261) 
Conjugar verbos no modo indicativo terminados em OR, empregando-os 
corretamente nas diversas situações de linguagem. 

 
Inglês: 15/08/2017 
 
Vocabulário de roupas e acessórios. 
Verbos de ação (listen, sleep, read, drink, watch, walk, build, eat). 
Vocabulário referente às horas. 
Estações do ano: Seasons.  
 
 
 
 
 



 
Geografia: 16/08/2017 
 
Unidade 6  
 
As zonas de iluminação da Terra  
Identificar as zonas de iluminação da Terra, caracterizando-as  
Tempo atmosférico e clima  
Diferenciar tempo atmosférico e clima, analisando situações.  
Previsão do tempo  
Interpretar variações do tempo, analisando dados em tabelas.  
Os climas do Brasil  
Identificar as principais características e áreas de ocorrência de cada um 
dos climas do Brasil, associando itens e completando lacunas.  
O efeito estufa  
Identificar o fenômeno do efeito estufa, analisando imagens.  
O aquecimento global  
Assimilar o fenômeno do aquecimento global e suas causas, analisando 
as situações propostas.  
Consequências do aquecimento global  
Identificar as consequências do aquecimento global, analisando imagens.  

 
Ciências: 17/08/2017 
 
Unidades 5 

 
Alimentos e nutrientes. 
Distinguir os principais nutrientes presentes nos alimentos, bem como a 
função de cada um deles no organismo. 
A digestão do alimento e suas etapas. 
Distinguir as etapas da digestão do alimento, identificando em que órgão 
do sistema digestório ocorre cada uma delas. 
Alimentação saudável. 
Identificar hábitos alimentares saudáveis e hábitos alimentares que devem 
ser reduzidos ou evitados, explicando-os. 
 
Unidades 6  
A respiração. 
 

 
Identificar que pela respiração o corpo obtém o gás oxigênio do ar e 
elimina gás carbônico. 
Sistema respiratório. 
Identificar as estruturas que compõem o sistema respiratório, ordenando-
os. 
A circulação. 
Identificar que o sistema cardiovascular é responsável pela distribuição de 
substâncias pelo corpo. 
A excreção. 
Identificar a função da excreção e os principais órgãos que compõem 
esse sistema, relacionando-os. 
 
Matemática: 18/08/2017 
 
As quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Resolver situações-problema que envolva as quatro operações com base 
em estratégias próprias, usando cálculo numérico. 
 
Unidades 5  
Termos da divisão. 
Apresentar por escrito os termos da divisão, relacionando-os entre si. 
Divisão exata e divisão não exata. 
Distinguir as principais ideias da divisão, classificando-as em exatas e não 
exatas. 
Algoritmo usual da divisão: divisor com um e dois algarismos. 
Resolver situações que envolvam a divisão com um e dois algarismos no 
divisor, utilizando o algoritmo usual. 

Unidades 6 
Medidas de comprimento: metro, centímetro, milímetro e quilômetro. 
Identificar as unidades de comprimento padronizadas, relacionando-as 
entre si. 
Perímetro de uma figura. 
Distinguir o perímetro de uma figura, medindo o seu contorno. 
Área de figuras planas. 
Identificar a ideia de área de uma figura plana.



 


