
 

Conteúdos – AVALIAÇÃO PARCIAL 

3º trimestre - 5º Ano A e B 

 

Português (24/09/2018)  

 Interpretar texto, analisando informações dentro do contexto. 
 Identificar as preposições formadas por combinação e contração, analisando frases. 

(Gramática pp.257 a 262) 
 Identificar o sujeito e o núcleo do sujeito na oração, classificando-o. (Gramática 

pp.270 a 277) 
 Identificar o predicado na oração, diferenciando-o do sujeito. (Gramática pp.270 a 

277) 
 Diferenciar os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo, analisando verbos. 

(Gramática pp.220 e 221) 
 Listar palavras com a terminação –isse e –ice, aplicando as regras estudadas. 

(Linguagens pp.242 a 246) 
 

Ciências (25/09/2018)  

 Unidade 7:Reprodução de plantas e animais. (Estudar toda a unidade) 

 Diferenciar reprodução assexuada e reprodução sexuada. 
 Assimilar o que é polinização e fecundação. 
 Identificar células reprodutivas masculinas e femininas: espermatozoides e óvulos. 
 Diferenciar a fecundação internada da fecundação externa. 
 Identificar onde e como se dá desenvolvimento do embrião em ovíparos e vivíparos. 

 

Inglês (26/09/2018)  

 Vocabulário referente às doenças e enfermidades (HOW DO YOU FEEL?)  

 Classificação dos alimentos (sweet, salty, bitter, sour). 

 

História (27\09/2018)  

 Unidade 7: Entre duas ditaduras. (Estudar toda a unidade) 

 Identificar as principais características do segundo mandato de Vargas. 
 Assimilar a situação política que levou ao suicídio de Vargas. 
 Definir o Plano de Metas, relacionando-o as suas consequências. 
 Inferir sobre o trabalho dos Candangos, valorizando sua importância para a 

construção de Brasília. 
 Identificar aspectos do breve governo de Jânio Quadros. 
 Identificar os fatores que determinaram a escolha dos locais de instalação das 

capitais do Brasil. 
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Geografia (28/09/2018) 

 Unidade 7: Região Sul. (Estudar toda a unidade) 

 Identificar a forte influência da imigração europeia na Região Sul. 
 Identificar as características da agropecuária na Região sul. 
 Caracterizar a paisagem do Pampa gaúcho, reconhecendo sua importância para a 

atividade pecuária no estado do Rio Grande do Sul. 
 Distinguir alguns impactos ambientais que ocorrem na Região sul. 
 Assimilar a ligação existente entre a agropecuária e a indústria na Região Sul. 

 

Matemática (01/10/2018)  

 Resolver problemas, utilizando estratégias pessoais, que envolvam a representação 
de números em forma de fração. 

 Relacionar diferentes representações de um número em forma de fração. 
 Assimilar a ideia de fração. 
 Ler representações fracionárias. 
 Relacionar números na forma de fração com números na forma decimal. 
 Distinguir décimos, centésimos e milésimos. 
 Representar décimos, centésimos e milésimos na forma de fração e na forma 

decimal. 
 Representar na reta numérica os números na forma decimal. 
 Comparar números na forma decimal. 

 
 


