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Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. 
 

Assunto: Acesso Simulado online 5º ano 
 
 

Estimadas Famílias, 
 

 As datas do Simulado serão nos dias 27 e 28 desse mesmo mês. Será mais um instrumento avaliativo 

que nos permitirá o acompanhamento criterioso do processo de aprendizagem. E é com esse objetivo, de 

mensurar e acompanhar a evolução de nossos estudantes, que estabelecemos uma parceria com a editora SM, 

responsável pela elaboração dos simulados diagnósticos. Os resultados dessas avaliações diagnósticas produzem 

um conjunto de informações bastante relevantes para o planejamento pedagógico da escola. O Simulado é uma 

avaliação em larga escala, pois toda a Rede Vicentina estará envolvida nessa mesma atividade.  

 Gostaríamos de contar com o apoio e atenção de todos, no sentido de não permitir que seu(sua) filho(a) 

se ausente e se aproprie do acesso ao sistema da avaliação conforme as informações abaixo: 

 O acesso à plataforma FORMAR já está liberado. Basta 

acessar https://formar.smbrasil.com.br/local/sitelogin/ . Não precisa se cadastrar. 

 O usuário e a senha de cada estudante são compostos  pelas letras “rvc” seguidas do número de 

matrícula do aluno, como por exemplo: rvc22954812 . 

 O Simulado-teste estará liberado a partir do dia 19, às 14h e se estenderá até o dia 23, às 22h. Cada 

estudante poderá testar como funciona o acesso à plataforma que ocorrerá a avaliação. Será muito importante 

que participem dessa dinâmica para que se familiarizem com esse ambiente virtual. 

 Nos dias 27 e 28, as professoras acompanharão as turmas no momento da avaliação. Será somente on-

line. Haverá aula, on-line, a partir das 16h (dois últimos tempos).  

 As equipes estarão abertas com 10 minutos de antecedência. Será das 13h30 às 15h30. 

 Caso o sistema seja interrompido, por falta de energia ou conexão com da internet, e o estudante não 

tiver finalizado a avaliação, tudo o que estiver feito será salvo. Basta logar novamente que poderá continuar a 

atividade de onde parou. 

 Caso termine o tempo sem ter finalizado a avaliação, o sistema bloqueará, automaticamente, o acesso e 

salva as questões feitas.   

 Os estudantes deverão se apresentar com a blusa do uniforme, com a câmera aberta durante toda a 

avaliação e com o microfone desabilitado. 

 Registrar no chat da professora-aplicadora alguma dúvida que possa surgir. 

 O Simulado será mais uma avaliação considerada para a composição de notas da etapa letiva. 
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  Abaixo, seguem os conteúdos: 

5º ano- Caderno 1 (dia 27/04) 

 

Componente Conteúdo 

Geografia Movimentos da Terra 

Geografia Superfície terrestre 

Geografia As representações do planeta 

Geografia Divisões das terras emersas em continentes 

Geografia O Brasil na América do Sul 

Geografia Características do território brasileiro 

História Conceitos de mito e mitologia 

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

origem do mundo e dos seres humanos 

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

História Dispersão dos seres humanos para outros continentes 

História O conceito de fóssil 

História Principais sítios arqueológicos da América 

Língua Portuguesa 
Reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Gênero Relato de 

memória 

Língua Portuguesa Protocolos de leitura. Gênero relato de memória 

Língua Portuguesa Morfologia: Uso de Mas ou Mais 

Língua Portuguesa Protocolos de leitura. Gênero Texto dramático 

Língua Portuguesa Estratégia de leitura: Localização de informações explícitas 

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

Língua Portuguesa Tempos verbais: presente, passado e futuro 

Língua Portuguesa Pontuação expressiva exclamação e interrogação 

Língua Portuguesa Protocolos de leitura. Gênero Diário literário 

Língua Portuguesa Estratégias de leitura: localização de informações explícitas em textos 

Língua Portuguesa Conhecimento do alfabeto do português do Brasil/Ordem alfabética/Polissemia 

Língua Portuguesa Pontuação: aspas, parênteses, reticências 

Língua Portuguesa 
Estratégia de leitura: Inferência de sentidos produzidos pelo uso de recursos . 

Gênero Anúncio publicitário 

 



 

 

Colégio Vicentino da Imaculada Conceição 

Praia de Botafogo, 266 • Botafogo • Rio de Janeiro • CEP 22.250-145 

Tel.: (21) 3237-9750 • imaculadacic.com.br 

 

5º ano – Caderno 2 (dia 28/04) 

Componente Conteúdo 

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

até 999 999 

Matemática Adição e subtração com algoritmo usual e da decomposição 

Matemática Diferentes maneiras de multiplicar 

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

combinatória 

Matemática Multiplicação: proporcionalidade 

Matemática Interpretar gráficos de barra com entrada simples 

Ciências da Natureza A terra e a lua se movem 

Ciências da Natureza O ser humano e o espaço sideral 

Ciências da Natureza O ar 

Ciências da Natureza A água: mudanças de estado 

Ciências da Natureza A água: Vegetação e oferta de água 

Ciências da Natureza A água: preservação de recursos 

 
 

 Por se tratar de uma avaliação diagnóstica, solicitamos aos responsáveis que não façam nenhum tipo de 

intervenção durante a atividade.  

 Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos! 

 

Atenciosamente, 

                                   

 

 

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

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


