
 
Avaliação Discursiva – 2º Período 

 
Língua Portuguesa 

1. Compreensão e interpretação da obra Um resgate impossível, de Jude Watson; 

2. Substantivo 

 Identificação; 

 Flexão de gênero, número e grau; 

 Classificação: simples, composto, comum, próprio, primitivo, derivado, concreto, abstrato e 

coletivo); 

3. Artigo 

 Identificação; 

 Classificação: definido e indefinido; 

 Valor semântico; 

4. Numeral 

 Identificação; 

 Classificação: cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário; 

 Flexão: gênero e número. 

 
Matemática 

Objeto de conhecimento 

1. Divisores de um número; máximo divisor comum 

 Descobrindo os divisores de um número; 

 Descobrindo a quantidade de divisores; 

 Máximo divisor comum (mdc). 

  
2. Múltiplos de um número; mínimo múltiplo comum 

 Os múltiplos de um número; 

 Múltiplos comuns; 

 Mínimo múltiplo comum (mmc). 

 

3. Cálculo do mdc e do mmc 

 Calculando o mdc de dois ou mais números (pela regra da decomposição simultânea e pela regra 

da fatoração); 

 Calculando o mmc de dois ou mais números (pela regra da decomposição simultânea e pela regra 

da fatoração). 

 

4. Resolução de problemas envolvendo máximo divisor comum (mdc) e mínimo múltiplo comum 

(mmc) 

Referência do material didático 

 Capítulos 11, 12 e 13; 

 Sigmais; 

 Anotações e atividades no caderno. 

 

 

 



 
História 

 Cap. 6: A antiga civilização egípcia; 

 Cap.8: As civilizações da Mesopotâmia. 

 

 

Geografia 

 A orientação no espaço geográfico; 

 A representação no espaço geográfico. 

 

 

Ciências  
 Capítulo 11; 

 Capítulo 12; 

 Anotações do caderno; 

 Sigmais. 

 

 

Inglês 

 Units 3 and 4; 

 Reading Comprehension;  

 Verb to be (affirmative, interrogative, negative);  

 Adjectives from unit 4; 

 Wh expressions ( how old, what color,…); 

 Colors; 

 Cardinal numbers (1 to 50); 

 Possessive adjective (my, his, her). 

 

 

Espanhol 

 Unidad 3: compreensão do texto; 

 Vocabulários de los días de la semana y útiles escolares e os artigos que os acompanham; 

 Verbos com alteração na 1ª pessoa.  


