
 
 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV2 DO 3º TRIMESTRE/2019 - 5° ANO                
 

CADERNO DATA DA 
PROVA 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
(COM REFERÊNCIAS PARA ESTUDOS) 

 
 
 
1 

 
 
 

07/ 11/2019 
(quinta-feira) 

LINGUAGENS E 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Língua 
Portuguesa 

 Texto e interpretação 

 As letras S e Z 

 Tempos verbais (modo indicativo: 
pretérito, futuro e presente) 

 Escrita de algumas formas verbais 
(am/ão) 

 Análise morfológica (classes 
gramaticais estudadas): São classes 
gramaticais: substantivo, artigo, 
adjetivo, pronome, verbo. 

 
Páginas 274,291, 307/ Folhas e caderno 

História 

 

 Colonos no Sul do Brasil. 

 Colonos em fazendas de café. 

 Trabalhando nas cidades. 
 
Páginas 134 a 144. 
 

Geografia 

 Região Centro -Oeste 

 Divisão política e população 

 Aspectos naturais e povoamento 

 Atividades econômicas. 
Páginas 140 a 157 
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11/11/2019 
(segunda-

feira) 

MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

Matemática 

 

  Múltiplos de um número natural - MMC 

  Adição e subtração de frações com 
denominadores diferentes 

  Milhões, milhões e… (Sistema de 
numeração decimal) 

  Grandes cálculos. 

  Qual é a operação? (Situações 
problemas envolvendo as quatro 
operações e números decimais) 

 
Páginas 222 até 226 - 236  até 242 
Fichas e atividades no caderno.   
 

Ciências da 
Natureza 

 Unidade 9 

 O Sistema Solar 
 
Páginas 156 a 163, 166 a 170. 
 

Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a 
prova cobra o mesmo conteúdo, mas as questões e os textos devem e são diferentes. 
 
ATENÇÃO:  
Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em segunda chamada, mediante apresentação de documento 
comprobatório. 
Para realizar a segunda chamada, o responsável deve preencher o formulário de requerimento na Secretaria em até 48 
horas após o dia da aplicação da prova original e recolher a taxa estabelecida.  
A avaliação em segunda chamada, AV2 3° trimestre, será realizada, no turno oposto a aula do estudante, nas seguintes 
datas: 
Caderno I dia 19/11/2019 (quinta-feira) e Caderno II dia 20/11/2019 (sexta-feira). 

Bons estudos! 

 


