Apresentação
Prezado Educador,
Com o intuito de avaliar o desenvolvimento dos alunos ao longo dos cinco primeiros anos do Ensino
Fundamental, a Coleção Porta Aberta traz para você um conjunto de provas comentadas com questões inéditas
de múltipla escolha. As avaliações propostas são de dois tipos: diagnóstica e formativa.
Avaliação Diagnóstica

Estas provas têm o intuito de avaliar se os alunos possuem os conhecimentos e as habilidades necessárias
para iniciar o ano letivo. Oferecemos uma avaliação diagnóstica para cada disciplina, de cada ano escolar.
Nossa proposta é que ela seja aplicada logo no início do período.
Avaliação Formativa

Estas provas devem ser aplicadas ao longo do ano letivo e têm por objetivo verificar se as crianças estão
desenvolvendo as habilidades que foram planejadas. Serão quatro provas formativas para cada disciplina, para
cada ano escolar. As avaliações formativas estão organizadas de acordo com os conteúdos conceituais,
procedimentais e atitudinais programados para cada bimestre na Coleção Porta Aberta.
Nossas provas adotam o formato dos itens da Prova Brasil, que é aplicada pelo Sistema de Avaliação do
Ensino Básico (SAEB). Cada prova terá uma versão do aluno e uma versão do mestre. Esta que você está lendo
é a versão do mestre, que traz uma análise completa de cada questão, com resolução e análise de distratores,
além de sugestões de ação para o professor.
Esperamos, assim, oferecer ao Professor um material de avaliação que pode ser aplicado diretamente ou
utilizado como referência ao longo da ação educativa.
Bom trabalho!
Coleção Porta Aberta
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Como usar as avaliações

1º Ano

2º Ano

Nossa proposta é que o professor leia o enunciado e as alternativas para o
aluno, sem influenciar ou induzir a resposta.
O professor pode considerar a possibilidade de realizar com objetos
concretos cada questão proposta, de modo que o aluno consiga assimilar a
prova de maneira contextualizada. Algumas questões trazem cantigas, que
podem ser lidas ou tocadas para o grupo.

O professor deve ressaltar para os alunos que todas as questões são de
múltipla escolha e possuem 3 alternativas. Em cada questão, o aluno deverá
fazer um X no quadradinho que representa a resposta correta. Há apenas
uma alternativa correta em cada questão.

X

3º Ano

De modo geral, é importante que a prova seja feita de maneira sincronizada:
todos os alunos respondem à mesma questão ao mesmo tempo. O controle
de tempo fica a cargo do professor, de sua experiência e da necessidade o
grupo.
O professor pode ler os enunciados, mas provavelmente as alternativas
devem ficar sob responsabilidade do próprio aluno.

4º Ano

Cada questão terá três alternativas. O aluno deverá fazer um X no
quadradinho que representa a resposta correta. Há apenas uma alternativa
correta em cada questão.

X
Para os alunos do 5º ano, sugerimos um salto maior. A prova passa a ter 4
alternativas e as questões possuem texto mais longos. O professor pode
deixar a leitura dos enunciados e alternativas por conta do aluno. O desafio
de compreensão faz parte da avaliação.
O aluno deverá assinalar apenas uma das 4 alternativas de cada questão.

(A)
5º Ano

(B)
(C)
(D)
O controle de tempo também pode ser mais rigoroso, assim como acontece
na Prova Brasil e no ENEM. O tempo médio sugerido é de 4 minutos por
questão.

Caderno do Professor
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Questão 01
Leia o texto a seguir:
Leia o texto a seguir:

Leia o texto a seguir:

Leia o texto a seguir:

DUNLOP, Greg.
A misteriosa
espécie que
segue
“reaparecendo”
após ser
extinta.
FolhaFolha
de São
Paulo
. Caderno
Ambiente.
2016.
DUNLOP,
Greg. A misteriosa
espécie
que
segue “reaparecendo”
após
ser extinta.
de São
Paulo
. Caderno
Ambiente.25
25 out.
out. 2016.
Disponível
<http://www1.folha.uol.com.br>.
Acesso
em: 25em:
out.25
2016
(adaptado).
Imagem
licenciada
por
DUNLOP,em:
Greg.
A misteriosa
espécie que segue
“reaparecendo”
após
extinta.
Folha
de São
Paulo. Caderno
Ambiente. 25 out. 2016.
Disponível
em: <http://www1.folha.uol.com.br>.
Acesso
out.ser
2016
(adaptado).
Imagem
licenciada
porShutterstock.com.
Shutterstock.com.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 25 out. 2016 (adaptado). Imagem licenciada por Shutterstock.com.

*Extinto:
espécie
de animal
acreditamosnão
não existir
existir mais.
*Extinto:
uma uma
espécie
de animal
queque
acreditamos
mais.
*Extinto: uma espécie de animal que acreditamos não existir mais.

A reportagem
trata sobre:
A reportagem
trata sobre:
A reportagem trata sobre:

DUNLOP, Greg. A misteriosa espécie que segue “reaparecendo” após ser extinta. Folha de São Paulo. Caderno Ambiente. 25 out. 2016.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 25 out. 2016 (adaptado). Imagem licenciada por Shutterstock.com.

(A) a divulgação de um vídeo no qual seria possível ver um animal extinto.

*Extinto:
uma espécie de animal que acreditamos não existir mais.
(A) a divulgação de um vídeo no qual seria possível ver um animal
extinto.
(A) a (B)
divulgação
um vídeo
no qual devido
seria possível
ver um animal extinto.
as váriasde
espécies
em extinção
à ação humana.
(B) as
várias espécies
em
extinção devido à ação humana.
A
trata
sobre:
o modo
correto
de se
gravar vídeos
animais extintos.
(B)reportagem
as(C)
várias
espécies
em
extinção
devidocaseiros
à ação sobre
humana.
(C) o modo(D)
correto
de
se
gravar
vídeos
caseiros
sobre
animais
extintos.
umcorreto
desenhode
animado
que se
passacaseiros
em Adelaide
Hills.
(C) o modo
se gravar
vídeos
sobre
animais extintos.
(A)desenho
a divulgação
de um
no qual
possível
(D) um
animado
quevídeo
se passa
emseria
Adelaide
Hills.ver um animal extinto.
(D) um desenho animado que se passa em Adelaide Hills.
(B) as várias espécies em extinção devido à ação humana.

(C) o modo correto de se gravar vídeos caseiros sobre animais extintos.
(D) um desenho animado que se passa em Adelaide Hills.
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Análise da questão

Conteúdos conceituais:
§ Desenvolver capacidades para leitura e compreensão de texto.
GABARITO

Alternativa A

O aluno reconhece o assunto que está sendo tratado na reportagem e, dessa forma,
relaciona a parte ao todo do texto.
DISTRATORES

Alternativa B

Incorreta. O aluno pode ter escolhido esta alternativa porque reconheceu que o assunto
geral do texto é sobre o animal em extinção. No entanto, não notou que a reportagem trata
especificamente sobre o Tigre-da-tasmânia a partir de um vídeo publicado.

Alternativa C

Incorreta. O aluno pode ter escolhido esta alternativa porque reconheceu parcialmente o
assunto geral da reportagem ao compreender que seu assunto gravita em torno de um
vídeo caseiro. No entanto, não entendeu a relação entre o vídeo e o animal em questão.

Alternativa D

Incorreta. O aluno que assinalou esta alternativa certamente não compreendeu o contexto
geral da reportagem. Possivelmente, ele relacionou a imagem da reportagem ao seu
conteúdo.

Caderno do Professor
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Questão 02

DANTAS, Fernando. Hora de deixar a preguiça de lado! Almanaque. O Popular. Goiânia, 28 jul. 2013, p.4-5. Imagem licenciada por Shutterstock.com.

A reportagem anterior dá dicas para que o aluno coloque o seu sono em dia antes da volta às aulas. A
estratégia utilizada para que o leitor confie nas orientações da reportagem é:
(A) apresentar números que comprovem o que está sendo dito.
(B) citar um especialista no assunto, no caso, o Doutor Shigueo.
(C) afirmar que o aluno deve dormir mais tarde.
(D) comover o leitor com vários exemplos do que está sendo dito.
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Análise da questão

Conteúdos conceituais
§ Analisar o uso de estratégias textuais e discursivas das reportagens.
GABARITO

Alternativa B

O aluno compreendeu que, ao citar uma figura de autoridade, no caso o Doutor Shigueo, a
reportagem se utiliza de uma estratégia argumentativa.
DISTRATORES

Alternativa A

Incorreta. O aluno provavelmente escolheu esta alternativa porque assimilou que citar
números estatísticos é uma boa estratégia de argumentação, mas não reconheceu que, no
caso, não houve o apelo a esse recurso.

Alternativa C

Incorreta. O aluno provavelmente escolheu esta alternativa porque compreendeu o texto
de maneira equivocada e não soube distinguir uma informação do texto de uma estratégia
argumentativa. Como o texto deixa claro que o problema é dormir tarde, o aluno
possivelmente assumiu, erroneamente, que isso é parte da resolução do problema de
sentir sono nos primeiros dias de aula.

Alternativa D

Incorreta. O aluno provavelmente escolheu esta alternativa porque assimilou que a
comoção é um modo de estratégia argumentativa, mas não entendeu que, no caso, não
houve o apelo à sensibilidade do leitor.

Caderno do Professor
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Questão 03

Leia a frase a seguir:

Imagem licenciada por Shutterstock.com.

A palavra que possui uma função de conectivo é:
(A) comer.
(B) doces.
(C) mãe.
(D) mas.
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Análise da questão

Conteúdos conceituais
§ Conhecer palavras e/ou expressões usadas como conectivos na construção da coerência textual.
GABARITO

Alternativa D

O aluno reconhece os conectivos e sua função de indicar as relações de sentido
estabelecidas entre as orações.
DISTRATORES

Alternativa A

Incorreta. O aluno não soube distinguir um verbo, no infinitivo, de um conectivo. Pode ser
que ele tenha interpretado que o verbo liga sujeito e objeto através do ato de “comer”.

Alternativa B

Incorreta. O aluno que assinalou esta alternativa mostra que não sabe distinguir um
conectivo de um substantivo. Possivelmente ele escolheu o substantivo “doces” por
entender que essa palavra sintetiza a ideia central do texto.

Alternativa C

Incorreta. O aluno que assinalou esta alternativa mostra que não sabe distinguir um
conectivo de um substantivo.

Caderno do Professor
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Questão 04

Leia o texto a seguir:

TAVARES, Alexandre. Barbeiro. In: PÁGINA DO GAÚCHO. Disponível em: < http://www.paginadogaucho.com.br/caus/s-barb.htm>. Acesso em: 26 out. 2016 (adaptado).

*Melenas: Mechas do cabelo.

Indique a alternativa que mostra uma característica do causo, presente no texto.
(A) O acontecimento de eventos sobrenaturais, como em “ele me pegou ali na esquina”.
(B) O uso de palavras e expressões informais, como em “já, já, tô de volta”.
(C) O recurso ao uso de animais com características humanas, como em “o homem disse pro barbeiro”.
(D) A linguagem formal utilizada para transmitir um fato que realmente aconteceu, como em “o homem não
apareceu”.
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Análise da questão

Conteúdos conceituais:
§ Analisar as variantes linguísticas.
§ Conteúdos procedimentais:
§ Observar os aspectos composicionais de um causo: pequenas histórias sobrenaturais ou não,
linguagem de fácil entendimento; narrador; histórias marcantes de pessoas, contadas de forma
engraçada com objetivo lúdico e desfecho inesperado.
GABARITO

Alternativa B

O aluno reconhece o emprego da linguagem informal, regional, como elemento
estruturante da composição do causo.
DISTRATORES

Alternativa A

Incorreta. O aluno escolheu esta alternativa porque provavelmente assimilou algumas
características do causo, como a possibilidade de eventos sobrenaturais, mas não soube
identificar que, no caso narrado, não houve nada de sobrenatural.

Alternativa C

Incorreta. O aluno confundiu as características do causo com a fábula. Ao assinalar a
alternativa, o aluno demonstra não ter lido ou não ter compreendido o texto.

Alternativa D

Incorreta. O aluno pode ter escolhido esta alternativa porque confundiu a
reportagem/notícia com o causo, a proximidade dos dois conteúdos na prova e no
bimestre pode ter contribuído para o erro.

Caderno do Professor
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Questão 05

Leia o texto a seguir:

Assinale a alternativa que indica o preenchimento correto das lacunas:
(A) mas, mas, mais, mas, mais.
(B) mais, mas, mas, mais, mais.
(C) mais, mais, mas, mais, mas.
(D) mais, mais, mais, mais, mas.
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Análise da questão

Conteúdos conceituais:
§ Diferenciar os sentidos de mas e mais de acordo com o contexto.
Conteúdos procedimentais:
§ Utilizar adequadamente mas e mais.
GABARITO

Alternativa C

O aluno sabe diferenciar o advérbio “mais” da conjunção “mas” e seus diferentes
contextos de uso.
DISTRATORES

Alternativa A

Incorreta. O aluno provavelmente memorizou de maneira inversa as grafias de “mais” e
“mas”, pois inverteu a ordem de uso. Na lacuna que deveria ter preenchido com o advérbio
“mais” colocou a conjunção “mas” e naquelas que deveria ter colocado “mas” preencheu
com “mais”.

Alternativa B

Incorreta. O aluno não soube diferenciar “mais” de “mas” de acordo com o contexto de
uso.

Alternativa D

Incorreta. O aluno que assinalou esta alternativa aparentemente se distraiu, já que ele
errou na resposta da terceira coluna apenas. Isso pode ser fruto de falta de atenção na
hora da prova.

Caderno do Professor
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Questão 06

Leia o texto a seguir:

“Valdir adorava fazer comentarios da prova para seus alunos”
A frase anterior possui uma palavra paroxítona que não foi acentuada adequadamente. Indique a alternativa
que corrige esse erro:
(A) próva.
(B) alúnos.
(C) comentários.
(D) adoráva.
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Análise da questão

Conteúdos conceituais:
§
Concluir que toda palavra paroxítona terminada em ditongo é acentuada.
GABARITO

Alternativa C

O aluno possui noção das regras de acentuação das paroxítonas terminadas em ditongo.

DISTRATORES

Alternativa A

Incorretas. O aluno provavelmente assinalou essa alternativa porque se confundiu quanto
às regras de acentuação de paroxítonas, supondo que palavras terminadas em –A, como
“prova”, também são acentuadas, ao passo que são terminadas em –Ã o são, como, por
exemplo, “órfã”.

Alternativa B

Incorretas. O aluno provavelmente assinalou essa alternativa porque se confundiu quanto
às regras de acentuação de paroxítonas, supondo que palavras terminadas em –NOS,
como “alunos”, também são acentuadas, ao passo que são terminadas em –ONS o são,
como, por exemplo, “íons”.

Alternativa D

Incorretas. O aluno provavelmente assinalou essa alternativa porque se confundiu com o
fato do verbo “adorar” ser acentuado no pretérito imperfeito na 1ª pessoa do plural
(adorávamos), mas não no presente do indicativo na 3ª pessoa do singular (adorava).

Caderno do Professor
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Questão 07

07

Leia o texto a seguir:

Texto livremente inspirado nas memórias de José de Alencar em Como e porque sou romancista. Imagem licenciada por Shutterstock.com.

O texto apresentado é do gênero relato de memórias. Sobre o narrador, podemos afirmar que ele:
(A) relata as memórias e o passado de outra pessoa que se recorda ao se deparar com girassóis na rua.
(B) conta sobre o seu passado e lembra de seu tempo de escola ao ver os desenhos do muro da escola.
(C) não cresceu ainda e relata as suas aventuras no Colégio Arco-Íris.
(D) não consegue se recordar do tempo de escola que ficou apagado em sua memória.
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Análise da questão

Conteúdos procedimentais:
§ Observar os aspectos composicionais do relato de memórias: narrativas que têm como ponto de
partida experiências vividas ou imaginadas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no
presente; palavras e expressões escolhidas com cuidado, por critérios estéticos que atribuem ao
texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias; há situações em que a
memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós ou a memória é
despertada por uma imagem, um cheiro, um som.
GABARITO

Alternativa B

O aluno reconhece os aspectos composicionais do gênero em questão e reconhece que a
memória do autor é despertada pelo confronto com uma imagem.
DISTRATORES

Alternativa A

Incorreta. O aluno assinalou esta alternativa porque, possivelmente, compreendeu que o
autor se recordou de algo e assimilou que o gênero do relato de memórias tem por base a
recordação, mas não compreendeu os aspectos composicionais do gênero do relato de
memória e nem associou qual foi a recordação que foi disparada pela imagem.

Alternativa C

Incorreta. O aluno assinalou esta alternativa porque, provavelmente, não assimilou os
aspectos composicionais do gênero em questão ou não soube reconhecê-los em uso.

Alternativa D

Incorreta. O aluno assinalou esta alternativa porque, possivelmente, possuiu dificuldade
em compreender o texto e não reconheceu os aspectos composicionais do gênero em
questão.

Caderno do Professor
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Questão 08

O relato de memórias é um gênero que privilegia o tempo passado. Leia o relato a seguir:

Adaptativa Inteligência Educacional. 2016. Imagem licenciada por Shutterstock.com.

No caso do relato acima, há algumas passagens em que o narrador faz uso do presente do indicativo. Um
exemplo disso é o trecho que aparece na alternativa:
(A) “o mundo era maior porque eu era pequeno”.
(B) “eu me lembro”.
(C) “A partida estava difícil”.
(D) “chutei a bola”.

Página 18 de 32

Avaliação formativa de Língua Portuguesa - 1º bimestre

Análise da questão

Conteúdos conceituais:
§ Conhecer os tempos verbais do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito mais-queperfeito, futuro do presente e futuro do pretérito.
GABARITO

Alternativa B

O aluno é capaz de reconhece o tempo verbal do presente do indicativo.

DISTRATORES

Alternativa A

Incorreta. O aluno provavelmente não reconheceu que o verbo da alternativa está
empregado no pretérito imperfeito. Ou, ainda, ele pode ter considerado no momento da
narração os fatos estavam no presente.

Alternativa C

Incorreta. O aluno provavelmente não reconheceu que o verbo da alternativa está
empregado no pretérito imperfeito.

Alternativa D

Incorreta. O aluno provavelmente não reconheceu que o verbo da alternativa está
empregado no pretérito perfeito.

Caderno do Professor
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Questão 09

PRADO, Élcio. Disponível em Pixabay.com. Acesso em: 26 out. 2016.

As alternativas a seguir apresentam possibilidades de frases que expressam o pensamento do personagem.
Indique a única que utiliza corretamente “há” ou “a”:
(A) “Eu queria ler este livro há muito tempo”.
(B) “Daqui há pouco eu termino de ler este livro”.
(C) “Estou lendo este livro a três meses”.
(D) “Li um livro parecido com esse a uns dois anos”.
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Análise da questão

Conteúdos conceituais:
§ Identificar o uso correto de há e a na escrita.
GABARITO

Alternativa A

O aluno identifica que, para expressar tempo passado, utiliza-se a forma “há”.

DISTRATORES
Alternativa B

Incorreta. O aluno assinalou esta alternativa porque, provavelmente, não assimilou que,
para expressar um evento futuro, utiliza-se a forma “a”.

Alternativa C

Incorreta. O aluno assinalou esta alternativa porque, provavelmente, não assimilou que,
para expressar um evento que principia no passado, utiliza-se a forma “há”.

Alternativa D

Incorreta. O aluno assinalou esta alternativa porque, provavelmente, não assimilou que,
para expressar um evento que ocorreu no passado, utiliza-se a forma “há”.

Caderno do Professor

Página 21 de 32

Questão 10

Leia o texto a seguir:

Que palavras preenchem corretamente as lacunas acima?
(A) estudava, pediu, saiu, canto, lembro.
(B) estudei, pedia, saía, canto, lembro.
(C) estudava, pedira, saíra, cantei, lembrarei.
(D) estudarei, pediu, saíra, cantarei, lembro.
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Análise da questão

Conteúdos procedimentais:
§ Empregar corretamente os verbos nos tempos: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito,
pretérito mais-que-perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito.
GABARITO

Alternativa A

O aluno sabe empregar os tempos verbais de acordo com a situação.

DISTRATORES

Alternativa B

Incorreta. O aluno provavelmente assinalou esta alternativa porque reconheceu que as
duas primeiras lacunas estão no passado, mas não soube identificar a especificidade de
uso do tempo perfeito e imperfeito.

Alternativa C

Incorreta. O aluno provavelmente assinalou esta alternativa porque reconheceu o tempo
passado, mas não soube preenche-lo com as especificidades do imperfeito, perfeito e
mais que perfeito e, além disso, confundiu-se com o emprego dos verbos no presente nas
duas últimas lacunas.

Alternativa D

Incorreta. O aluno provavelmente assinalou esta alternativa porque não compreendeu os
contextos de uso dos verbos no passado, presente e futuro, visto que os embaralhou no
preenchimento das lacunas.

Caderno do Professor
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUADRO DE RESPOSTAS
Utilize o quadro abaixo para corrigir as provas de seus alunos:
1. O retângulo azul indica o gabarito.
2. Dentro de cada retângulo existem 10 quadradinhos, cada um possui 5 traços e cada traço representa 1 aluno.
Utilize-os para contabilizar quantos alunos assinalaram cada alternativa de cada questão.

Total de alunos que
marcaram

Total de alunos que
marcaram

Total de alunos que
marcaram

Total de alunos que
marcaram

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Total de
alunos que
acertaram

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Anotações

Caderno do Professor

Página 25 de 32

Conteúdo Programático de Português do 5º Ano
UNIDADE 1 – O FATO EM FOCO
32
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conteúdos conceituais
Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação do
sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes
gêneros textuais.
Desenvolver capacidades para leitura e compreensão de
texto.
Identificar gêneros textuais e seus contextos de produção:
reportagem.
(Re)conhecer a finalidade do gênero textual reportagem.
Analisar o uso de estratégias textuais e discursivas das reportagens.
Conhecer os elementos que compõem uma reportagem
como: título; é um texto informativo; utiliza linguagem
impessoal, clara, direta, acessível; texto não literário, pois
apresenta objetividade, dando ênfase à informação;
transmite uma informação por meio de televisão, rádio e
revista; investiga a origem, as causas e consequências de
um fato; contém a observação do fato por parte do jornalista e das pessoas envolvidas; pode apresentar informações por meio de fotos, mapas, gráficos etc.
Analisar os elementos organizacionais e estruturais da reportagem.
Comparar dois gêneros textuais: reportagem e notícia.
Identificar e classificar os substantivos quanto ao gênero:
masculino e feminino.
Compreender o que é o bullying e identificar os tipos de
bullying.
Compreender a divisão silábica de palavras com consoantes não acompanhadas de vogal.
Conhecer palavras e/ou expressões usadas como conectivos na construção da coerência textual.
Relembrar o uso adequado dos sinais de pontuação de
acordo com o contexto.
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Conteúdos procedimentais

Conteúdos atitudinais

• Apreciar o momento das histórias, acompanhando com
atenção e interesse a leitura do professor.
• Ler um texto procurando relacionar a leitura em voz alta
com as palavras escritas.
• Observar as ilustrações dos textos lidos, relacionando-as com algumas passagens e com o título.
• Discriminar os aspectos composicionais da reportagem: título; é um texto informativo; utiliza linguagem
impessoal, clara, direta, acessível; texto não literário, pois
apresenta objetividade, dando ênfase à informação;
transmite uma informação por meio de televisão, rádio
e revista; investiga a origem, as causas e consequências
de um fato; contém a observação do fato por parte do
jornalista e das pessoas envolvidas; pode apresentar informações por meio de fotos, mapas, gráficos etc.
• Elaborar a escrita de uma reportagem de acordo com a
função social proposta.
• Assinalar os gêneros do substantivo em textos e frases.
• Identificar semelhanças e diferenças, em diversos gêneros textuais (notícia e reportagem), quanto às características formais e funcionais.
• Ler reportagens e notícias atentando para a estrutura
composicional desses gêneros.
• Incentivar a produção textual que sistematize a regularidade da escrita de nomes masculinos e femininos.
• Pesquisar as consequências que o bullying pode causar
nas vítimas.
• Utilizar corretamente as regras ortográficas que regem
a divisão silábica de palavras com consoantes não
acompanhadas de vogal.
• Empregar os conectivos ou organizadores textuais adequadamente no texto ou em frases.
• Exercitar o uso do dicionário.

• Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando e respeitando
os momentos de fala.
• Expressar-se oralmente com clareza e objetividade.
• Apreciar diferentes linguagens e diferentes tipologias
textuais: reportagem.
• Perceber a reportagem como um gênero jornalístico
baseado no testemunho direto dos fatos e situações
explicadas em palavras e, numa perspectiva atual, em
histórias vividas por pessoas, relacionadas com o seu
contexto.
• Valorizar a função social de uma reportagem.
• Interatuar com dados, argumentos, fatos e informações contidos em diferentes textos.
• Prestar atenção ao uso adequado dos substantivos
masculinos e femininos de acordo com o contexto
da palavra.
• Conscientizar sobre a gravidade do bullying, possibilitando atitudes de interação, colaboração e troca de
experiências em grupo.
• Habituar-se às regularidades/irregularidades ortográficas da língua portuguesa.
• Conhecer e exercitar a conectividade como princípio
de coerência e coesão textuais.
• Compreender a importância de revisar a escrita de
palavras.
• Apreciar o valor da leitura no cotidiano e para o desenvolvimento intelectual e social.
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UNIDADE 2 – HISTÓRIAS QUE O POVO CONTA
Conteúdos conceituais

Conteúdos procedimentais

Conteúdos atitudinais

• Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação
do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os
diferentes gêneros textuais.
• Identificar gêneros textuais e seus contextos de produção: causo.
• (Re)conhecer a finalidade do gênero textual causo.
• Analisar o uso de estratégias textuais e discursivas dos
causos.
• Compreender os elementos que compõem um causo:
pequenas histórias sobrenaturais ou não, linguagem de
fácil entendimento; narrador; histórias marcantes de
pessoas, contadas de forma engraçada, com objetivo
lúdico e desfecho inesperado.
• Identificar e classificar as sílabas tônicas nas palavras.
• Recordar os tipos de encontro vocálico: ditongo,
tritongo e hiato.
• Concluir que toda palavra paroxítona terminada em
ditongo é acentuada.
• Analisar as variações linguísticas.
• Relembrar o uso adequado dos sinais de pontuação de
acordo com o gênero textual.
• Distinguir dois gêneros textuais: fofoca e causo.
• Diferenciar os sentidos de mas e mais de acordo com
o contexto.
• Reconhecer que toda palavra paroxítona terminada em
i(s), u(s), um(uns), ão(s), ã(s) é acentuada.

• Apreciar o momento das histórias, acompanhando
com atenção e interesse a leitura do professor.
• Ler um texto procurando relacionar a leitura em voz alta
com as palavras escritas.
• Observar as ilustrações dos textos lidos, relacionando-as com algumas passagens e com o título.
• Observar os aspectos composicionais de um causo:
pequenas histórias sobrenaturais ou não, linguagem
popular de fácil entendimento; narrador; histórias marcantes de pessoas, contadas de forma engraçada, com
objetivo lúdico e desfecho inesperado.
• Ler e apresentar (contar) um causo.
• Assinalar e classificar corretamente as sílabas tônicas e
os tipos de encontro vocálico das palavras.
• Acentuar corretamente as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.
• Conhecer as diversas variantes linguísticas, bem como a
identificação de seu meio de circulação.
• Ler e comentar sobre a fofoca e causo, ressaltando a estrutura composicional desses gêneros.
• Utilizar adequadamente mas e mais.
• Acentuar corretamente as palavras paroxítonas terminada em i(s), u(s), um(uns), ão(s), ã(s).

• Expressar-se oralmente com clareza e objetividade.
• Apreciar o valor da leitura no cotidiano e para o desenvolvimento intelectual e social.
• Compreender a importância de revisar a escrita de
palavras.
• Apreciar diferentes linguagens e diferentes tipologias
textuais no causo.
• Interessar-se por ampliar os conhecimentos sobre o
gênero textual causo.
• Perceber a função social de um causo.
• Praticar a acentuação correta de palavras paroxítonas
terminadas em ditongo.
• Refletir sobre “o certo e o errado” para superar o preconceito sobre as variedades linguísticas.
• Interatuar com dados, argumentos, fatos e informações
contidos em diferentes textos.
• Compreender a força argumentativa do uso de mas e
mais.
• Prestar atenção à acentuação correta de palavras paroxítonas terminada em i(s), u(s), um(uns), ão(s), ã(s).
• Estudar sobre a cultura brasileira.
• Utilizar estratégias de leitura que visam ampliar as
possibilidades de compreensão de textos.
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UNIDADE 3 – RECORDAR É VIVER
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Caderno do Professor

Conteúdos procedimentais

UNIDADE 3 – RECORDAR É VIVER
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Utilizar estratégias de leitura que visam ampliar as possibilidades de compreensão de textos.
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UNIDADE 4 – VERSOS QUE ENCANTAM
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Conteúdos conceituais
Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação
do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes gêneros textuais.
Identificar gêneros textuais e seus contextos de produção: poema.
Reconhecer a finalidade do gênero textual poema.
Compreender a os elementos que compõem um poema (versos, estrofes, rimas, disposição gráfica, palavras e
expressões, jogos de sentido, eu lírico).
Identificar a construção de rimas no poema.
Distinguir a escrita correta de palavras com s/ss/ç/x/sc/
xc/sç/c.
Comparar dois gêneros textuais: poema e receita.
Identificar as implicações do verbo no modo imperativo
na configuração do discurso: ordem, conselho, pedido,
orientação.
Relembrar o uso adequado do grau comparativo dos
adjetivos de acordo com o contexto.
Compreender a estrutura de um acróstico.

Conteúdos procedimentais

Conteúdos atitudinais

• Prestar atenção à leitura, buscando ampliar os conhecimentos sobre a linguagem escrita e textual.
• Ler considerando o que sabe sobre o conteúdo, as letras, os sons e os aspectos gráficos do texto.
• Observar os aspectos composicionais de um poema
(versos, estrofes, rimas, disposição gráfica, palavras e expressões, jogos de sentido, eu lírico).
• Ler e interpretar textos de diferentes poemas.
• Pontuar rimas, estrofes e versos em poemas.
• Produzir um poema de acordo com a função social proposta.
• Participar de um sarau de poemas.
• Escrever corretamente as palavras com s/ss/ç/x/sc/xc/
sç/c.
• Assinalar as diferenças na escrita e pronúncia de palavras com s/ss/ç/x/sc/xc/sç/c.
• Exercitar o uso do dicionário.
• Observar os elementos organizacionais e estruturais de
uma receita.
• Discriminar verbos no modo imperativo e suas conjugações.
• Empregar adequadamente os verbos no modo
imperativo.
• Usar os adjetivos no grau comparativo de acordo com a
ideia expressa no texto.
• Elaborar um acróstico.

• Expressar-se oralmente com clareza e objetividade.
• Apreciar o momento das histórias, acompanhando com
atenção e interesse a leitura do professor.
• Valorizar a leitura no cotidiano e para o desenvolvimento intelectual e social.
• Compreender a importância de revisar a escrita de
palavras.
• Refletir sobre a sua produção escrita, ampliando
vocabulário.
• Apreciar diferentes linguagens e diferentes tipologias
textuais no poema.
• Interessar-se pelo estudo sobre o gênero textual
poema.
• Conhecer as práticas sociais de produção e circulação
do poema.
• Aprimorar a escrita ortográfica correta de palavras com
s/ss/ç/x/sc/xc/sç/c.
• Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos
como chaves de leitura para prever conteúdos em
textos.
• Refletir sobre o emprego do verbo no modo imperativo
como estratégia enunciativa.
• Expressar-se por escrito com eficiência e de forma adequada a diferentes situações comunicativas, interessando-se pela correção ortográfica e gramatical.
• Permitir atitudes de interação, colaboração e troca de
experiências em grupo.

35
36 36
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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• Entender a formação e a classificação dos advérbios.
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UNIDADE 5 – PITADAS DE TENSÃO
Conteúdos
procedimentais
UNIDADE
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UNIDADE 6 – OPINIÃO DE LEITORES
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Conteúdos conceituais
Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação
do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os
diferentes gêneros textuais.
Identificar gêneros textuais e seus contextos de produção: cartas de leitores.
Conhecer a finalidade do gênero textual carta de leitor.
Compreender os elementos que compõem as cartas de
leitores: especificação do assunto, objetivo, destinatário,
escolha do tipo de linguagem que será usado (familiar
informal ou impessoal formal), argumentação e formas
de veiculação.
Analisar algumas palavras de origem indígena.
Reconhecer os sinais de pontuação: dois-pontos e
vírgula.
Avaliar a finalidade de uso da pontuação dois-pontos e
vírgula no texto.
Conhecer a estrutura textual do infográfico.
Dominar a estrutura textual adequada na escrita de
e-mails.
Identificar a regra ortográfica referente à escrita no plural de palavras terminadas em u ou l.
Recordar o uso adequado dos sinais de pontuação de
acordo com o contexto.
Compreender o conceito de interjeição a partir da leitura de textos.

Conteúdos procedimentais

Conteúdos atitudinais

• Prestar atenção à leitura, buscando ampliar os conhecimentos sobre a linguagem escrita e textual.
• Ler considerando o que sabe sobre o conteúdo, as letras, os sons e os aspectos gráficos do texto.
• Observar os aspectos composicionais das cartas de leitores: especificação do assunto, objetivo, destinatário,
escolha do tipo de linguagem que será usada (familiar
informal ou impessoal formal), argumentação e formas
de veiculação.
• Ler e interpretar informações em diferentes modelos de
cartas de leitores.
• Produzir uma carta do leitor a partir de notícia previamente lida e analisada.
• Utilizar corretamente os sinais de pontuação (dois-pontos e vírgula) em frases e pequenos textos.
• Observar os elementos organizacionais e estruturais de
um infográfico.
• Escrever um e-mail com os elementos estruturais adequados.
• Utilizar corretamente as regras ortográficas para a escrita no plural de palavras terminadas em u ou l.
• Conhecer diferentes interjeições bem como os diferentes sentimentos que elas podem expressar.

• Expressar-se oralmente com clareza e objetividade.
• Apreciar o momento das histórias, acompanhando com
atenção e interesse a leitura do professor.
• Valorizar a leitura no cotidiano e para o desenvolvimento intelectual e social.
• Compreender a importância de revisar a escrita de
palavras.
• Apreciar diferentes linguagens e diferentes tipologias
textuais das cartas de leitores.
• Possibilitar o contato com jornais e revistas, percebendo a composição do gênero carta de leitor, mostrando-lhes sua função social e seus propósitos comunicativos.
• Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos
como chaves de leitura para prever conteúdos em
textos.
• Refletir sobre a sua produção escrita, ampliando vocabulário.
• Aprimorar a escrita ortográfica correta de palavras
terminadas em u ou l no plural.
• Perceber os efeitos de sentido provocados pelo uso de
diferentes interjeições.
• Permitir atitudes de interação, colaboração e troca de
experiências em grupo.
• Conscientizar-se da diferença entre as regularidades e
as irregularidades que regem o sistema ortográfico da
nossa escrita.
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UNIDADE 7 – CONHECIMENTO PARA TODOS
Conteúdos conceituais

Conteúdos procedimentais

Conteúdos atitudinais

• Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação
do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes gêneros textuais.
• Identificar gêneros textuais e seus contextos de produção: artigo de divulgação científica.
• Analisar os elementos organizacionais e estruturais do
artigo de divulgação científica.
• Conhecer a finalidade do gênero textual artigo de divulgação científica.
• Compreender os elementos que compõem um artigo
de divulgação científica (tema, título e subtítulos, legendas, dados, fatos, argumentos, a quem se destina, meios
de divulgação, conclusões).
• Identificar a regra ortográfica referente à escrita de verbos terminados em -êm ou -eem.
• Recordar o uso e a importância dos pronomes nas
frases.
• Concluir que toda palavra oxítona terminada em a(s),
e(s), o(s), em(ens) é acentuada.
• Identificar o uso adequado do grau superlativo dos adjetivos de acordo com o contexto.
• Recordar o uso adequado dos sinais de pontuação de
acordo com o contexto.

• Prestar atenção à leitura, buscando ampliar os conhecimentos sobre a linguagem escrita e textual.
• Ler considerando o que sabe sobre o conteúdo, as letras, os sons e os aspectos gráficos do texto.
• Observar os aspectos composicionais do artigo de divulgação científica (tema, título e subtítulos, legendas,
dados, fatos, argumentos, a quem se destina, meios de
divulgação, conclusões).
• Ler e interpretar um artigo de divulgação científica.
• Identificar o objetivo de cada artigo de divulgação científica, por meio de modelos diversos.
• Pesquisar, escrever e apresentar um artigo de divulgação científica.
• Utilizar corretamente as regras ortográficas para a escrita de verbos terminados em -êm ou -eem.
• Aplicar corretamente a acentuação na escrita de palavras oxítonas terminadas em a(s), e(s), o(s), em(ens).
• Usar os adjetivos no grau superlativo de acordo com a
classificação: absoluto, sintético e analítico.
• Escrever adequadamente os sinais de pontuação em
produções textuais.

• Expressar-se oralmente com clareza e objetividade.
• Apreciar o momento das histórias, acompanhando com
atenção e interesse a leitura do professor.
• Valorizar a leitura no cotidiano e para o desenvolvimento intelectual e social.
• Compreender a importância de revisar a escrita de
palavras.
• Refletir sobre a sua produção escrita, ampliando vocabulário.
• Apreciar diferentes linguagens e diferentes tipologias
textuais em artigos de divulgação científica.
• Ampliar os conhecimentos sobre o gênero textual artigo
de divulgação científica.
• Perceber a função social de um artigo de divulgação
científica.
• Aprimorar a escrita ortográfica correta de verbos terminados em -êm ou -eem.
• Refletir sobre as regras de acentuação utilizadas nas
palavras oxítonas.
• Empregar os adjetivos no grau superlativo, em expressões típicas do cotidiano.
• Preocupar-se com o emprego adequado dos sinais de
pontuação.
• Permitir atitudes de interação, colaboração e troca de
experiências em grupo.
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UNIDADE 9 – CONHECIMENTO OU IMAGINAÇÃO?
Conteúdos conceituais

Conteúdos procedimentais

Conteúdos atitudinais

• Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação
do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes gêneros textuais.
• Identificar gêneros textuais e seus contextos de produção: lendas.
• Analisar os elementos organizacionais e estruturais das
lendas.
• Compreender a finalidade do gênero textual lendas.
• Conhecer os elementos que compõem as lendas: utilizam-se da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos; fazem parte da tradição oral, contada
através dos tempos; usam fatos reais e históricos para
dar suporte às histórias; fazem parte da realidade cultural de todos os povos; podem apresentar várias versões;
não têm autoria definida; divulgam valores e aspectos
culturais.
• Comparar dois gêneros textuais: conto e lenda.
• Distinguir os diferentes sons do x, a partir de sua posição na palavra.
• Compreender que os verbos podem ser flexionados de
acordo com os tempos verbais e as pessoas a que se
referem.
• Reconhecer o sinal de pontuação reticências.
• Avaliar a finalidade de uso da pontuação reticências no
texto.
• Refletir sobre a sua produção escrita, ampliando
vocabulário.

• Prestar atenção à leitura, buscando ampliar os conhecimentos sobre a linguagem escrita e textual.
• Ler um texto considerando o que sabe sobre o conteúdo, as letras, os sons e os aspectos gráficos do
texto.
• Observar os aspectos composicionais das lendas: utilizam-se da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos; fazem parte da tradição oral, contada
através dos tempos; usam fatos reais e históricos para
dar suporte às histórias; fazem parte da realidade cultural de todos os povos; podem apresentar várias versões;
não têm autoria definida; divulgam valores e aspectos
culturais.
• Ler e ouvir lendas brasileiras.
• Reescrever uma lenda respeitando as características do
gênero.
• Observar os diferentes sons produzidos pelo fonema x.
• Empregar adequadamente a letra x na escrita das
palavras.
• Aplicar o verbo em diferentes suportes textuais, relacionando-o à pessoa do discurso.
• Assinalar as diferenças na escrita e pronúncia de palavras com x.
• Utilizar corretamente o sinal de pontuação reticências
em frases e pequenos textos.

• Expressar-se oralmente com clareza e objetividade.
• Apreciar o momento das histórias, acompanhando com
atenção e interesse a leitura do professor.
• Valorizar a leitura no cotidiano e para o desenvolvimento intelectual e social.
• Compreender a importância de revisar a escrita de
palavras.
• Apreciar diferentes linguagens e diferentes tipologias
textuais: lendas.
• Ampliar os conhecimentos sobre o gênero textual
lendas.
• Conhecer a diversidade da cultura brasileira.
• Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos
como chaves de leitura para prever conteúdos das
lendas.
• Praticar a escrita correta de palavras com x, a partir de
sua posição na palavra.
• Perceber as diferenças entre a pronúncia e a grafia
convencional das palavras.
• Verificar que a letra x representa diferentes sons.
• Permitir atitudes de interação, colaboração e troca de
experiências em grupo.
• Utilizar estratégias de leitura que visam ampliar as
possibilidades de compreensão de textos.
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