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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 

Movimentos da Terra 

Superfície terrestre 

As representações do planeta 

Divisões das terras emersas em continentes 

O Brasil na América do Sul 

Características do território brasileiro 

Meios de transporte no Brasil (rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo) 

Meios de comunicação 

Ocupação do território e distribuição da população 

Causas dos deslocamentos populacionais 

O Brasil e as migrações internacionais 
 

Matemática 

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

números até 999 999 

Arredondamento 

Cálculo de média aritmética 

Adição e subtração com algoritmo usual e da decomposição 

Adição e subtração como operações inversas 

Arredondamento e resultado aproximado 

Leitura e interpretação de tabela simples e de dupla entrada 

Multiplicação: ideias de adição de parcelas iguais, disposição retangular, 

proporcionalidade e combinatória 

Diferentes maneiras de multiplicar 

Multiplicação: ideias de adição de parcelas iguais, disposição retangular, 

proporcionalidade e combinatória 
 

História Conceitos de mito e mitologia 
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 Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos! 

                                   

 

Conceito de patrimônio cultural imaterial 

Mitos de olmecas, Kamaiurá, gregos antigos, chineses antigos e iorubanos sobre 

a origem do mundo e dos seres humanos 

Conceito de patrimônio imaterial. Diversidade cultural: Griôs do povo Fula 

Surgimentos dos seres humanos na África 

Dispersão dos seres humanos para outros continentes 

O conceito de fóssil 

Arqueologia e paleontologia: importância dessas áreas para o estudo histórico. 

Registros: Fósseis de hominídeos encontrados no Brasil (Luzia e Zuzu) 

Convivendo com a megafauna 

Principais sítios arqueológicos da América 

Características dos povos sambaquieiros e ceramistas que ocuparam os 

territórios do Brasil atual Registros: Cerâmicas marajoaras e tapajônicas Leitura 

de imagens: Pinturas rupestres 
 

Língua Portuguesa 

Relato de memória 

Uso das palavras: mas e mais 

Substantivo simples e substantivo composto 

Adjetivo e locução adjetiva 

Preposição 

Texto dramático 

Uso da letra L e da letra u em final de sílaba 

Tempos verbais: presente, passado e futuro 

Pontuação expressiva 

Diário literário 

Polissemia 

Pontuação: aspas, parênteses, reticências 
 

Ciências 

A terra e a lua se movem 

O ser humano e o espaço sideral 

O ar 

A água 
 

Mônica Carvalho 

Coordenadora Pedagógica 

EF Anos Inicias, 2º ao 5º ano 

Denise Pina 

Orientadora Educacional 

EF Anos Inicias, 2º ao 5º ano 
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