
    
 
    
 

 
Conteúdos – AVALIAÇÃO PARCIAL 

2º trimestre - 4º Ano A e B  
 
 
 

Geografia (05/06/2017) 
 
O relevo do Brasil – Unidade 4  
 
A ação da natureza sobre o relevo  
Identificar alguns agentes naturais modificadores do relevo como 
erosão e deposição, analisando informações. 
A ação humana sobre o relevo 
Identificar as principais atividades humanas que alteram o relevo, 
associando informações pré-selecionadas. 
O relevo brasileiro  
Identificar as principais formas de relevo da superfície terrestre, 
visualizando imagens relacionadas. 
Classificar as principais características do relevo brasileiro, 
comparando dados. 
 
Inglês (06/06/2017) 
 
Profissões. 
Vocabulário relacionado às emoções. 
Animais aquáticos. 
Pronomes demonstrativos (this, that, these, those). 
 
 
Matemática (07/06/2017) 

 
Multiplicação - Unidade 4 
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Situações de multiplicação 
Identificar as principais ideias da multiplicação, utilizando cálculo 
numérico. 
Multiplicação com dois e três fatores: trocando e associando 
os fatores 
Distinguir a propriedade associativa e comutativa da multiplicação, 
usando cálculo numérico. 
Termos da multiplicação: multiplicando, multiplicador (fatores) 
e produto 
Identificar os termos da multiplicação, julgando itens. 
Algoritmo usual da multiplicação 
Resolver situações-problema que envolvam a multiplicação com um 
e dois algarismos no multiplicador, utilizando o algoritmo usual. 
Adição e subtração 
Resolver situações-problema que envolvam adição e subtração com 
base em estratégias próprias, usando cálculo numérico e a 
verificação das contas. 
 
História (08/06/2017) 
 
Unidade 4  
 
Portugueses e indígenas os primeiros contatos  
Identificar a interação cultural entre os colonos e os indígenas, 
analisando textos e imagens.  
Extração de riquezas na colônia 
Identificar a importância econômica do pau-brasil para Portugal, 
analisando texto explicativo. 
Definir o que eram as feitorias e quais eram suas funções, 
analisando as atividades propostas.  
Identificar o processo de escambo entre portugueses e indígenas, 
analisando atividades propostas.  
Administração da colônia  
Diferenciar metrópole e colônia, observando aspectos gerais das 
mesmas. 
Descrever os diferentes sistemas criados para colonizar as terras 
descobertas, conceituando capitanias hereditárias e governo-geral. 
 
 
 



 
Ciências (09/06/2017) 
 
Alimentação e respiração de animais e plantas – Unidade 4 
 
Os animais se alimentam 
Identificar os tipos de alimentação dos animais, classificando-os em 
herbívoros, carnívoros e onívoros. 
Os animais respiram 
Distinguir as formas de respiração de diferentes animais, julgando 
itens. 
As plantas produzem o próprio alimento 
Identificar o processo de fotossíntese e os elementos que 
participam do mesmo, estabelecendo relações entre a ilustração. 
As plantas respiram 
Compreender o processo de respiração das plantas, analisando 
informações. 
 
Português (12/06/2017) 
 
Sílaba tônica  
Aplicar regras para classificar as palavras quanto à tonicidade. 
Sinais gráficos: agudo, circunflexo e grave, cedilha, hífen, 
apóstrofo e til  
Aplicar a regra para uso de sinais gráficos, utilizando os 
conhecimentos adquiridos sobre frases e sentenças. 
Acentuação gráfica: monossílabas, oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas  
Aplicar as regras de acentuação estudadas, utilizando os 
conhecimentos adquiridos sobre tonicidade. 
Aplicar corretamente a regra de acentuação das paroxítonas e 
proparoxítonas, identificando a terminação de cada palavra. 
Linguagem formal e Informal  
Associar a linguagem formal aos padrões pré-estabelecidos pela 
Língua Portuguesa e a linguagem informal a aspectos cotidianos 
por meio da análise de situações de fala.

 


