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Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020. 
 

Assunto: Conteúdo Simulado on-line 
 
 

Estimadas Famílias, 
 

 

  Seguem os conteúdos que poderão ser contemplados no simulado. 

 

 

  

 

 

 

 

  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CONTEÚDO 

Geografia 

Integração entre o campo e a cidade 

Divisão territorial 

Os limites do território 

Formação do povo brasileiro 

Processos migratórios recentes no Brasil 

Organização política e governo de um município 

Leis municipais 

Espaço público 

Cidadania na infância 

Participação política 
 

Matemática 

Contagem, comparação, representação, ordenação, escrita e leitura de números 

até 99 999 

Composição e decomposição de números de até 5 algarismos por meio de 

adições 

Valor posicional 

Leitura, interpretação e preenchimento de gráfico de barras 

Adição e subtração com algoritmo usual e da decomposição 

Propriedades da adição 

Arredondamento e resultado aproximado 

Comprimento, largura e altura do paralelepípedo 

Representação de figuras não planas na malha pontilhada 

Ampliação e redução de figuras 

Simetria na malha quadriculada 

Leitura, interpretação e preenchimento de pictogramas 
 

História 

A origem dos seres humanos: da África para o mundo 

Modo de vida nômade e modo de vida sedentário 

O surgimento de diferentes povos e culturas 

Contagem dos séculos 

As Grandes Navegações e as tecnologias náuticas 

As crianças da tripulação e as mulheres nas Grandes Navegações 
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 Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos! 

                                   

 

 

O encontro entre portugueses e povos indígenas. Leitura de imagens: Carta náutica do 

século XVI 

Extração de pau-brasil e escambo 

O cultivo da cana e a produção de açúcar: como se cultiva, o trabalho na produção 

O engenho 

O trabalho escravo na colônia. Registros: Instrumentos de trabalho do engenho 

Quem eram as pessoas escravizadas 

Tráfico negreiro 

Diversidade de povos africanos. Diversidade cultural: Mitologia iorubana 
 

 Língua Portuguesa Conto de encantamento 

Uso de g e j 

Substantivo 

Adjetivo 

Sufixos 

Texto instrucional 

Uso de ss, c, ç, sc, sç 

Pontuação de diálogo 

Resumo escolar 

Palavras terminadas em -agem 

Parágrafo 

Substantivo próprio e substantivo comum 

Acento agudo, acento circunflexo e acentuação das paroxítonas 
 

Ciências O comportamento dos astros e o ser humano 

Diversidade da vida 

Biomas Brasileiros  
 

Mônica Carvalho 
Coordenadora Pedagógica 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 

Denise Pina 
Orientadora Educacional 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 


