
 

Conteúdo 
Programático para 
avaliação de ingresso  

 

 
NÍVEL I – 4º ANO 

 
Espera-se da criança as seguintes habilidades linguísticas e de raciocínio lógico-matemático:  
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
1. Leitura e compreensão de texto narrativo:  

1.1. Localização de informações explícitas.  

1.2. Inferência de informações implícitas.  

1.3. Identificação do tema do texto.  

1.4. Inferência do significado de uma palavra ou expressão.  
 
2. Produção de texto narrativo:  

2.1. Coerência na sequência textual e desenvolvimento dos assuntos indicados.  

2.2. Linguagem adequada à situação de escrita (texto de autoria).  

2.3. Organização em parágrafos e clareza na estruturação das frases.  

2.4. Discurso direto: distinção entre narrador e falas de personagem.  

2.6. Emprego dos sinais de pontuação (pontos: final, de exclamação e de interrogação).  

2.7  Diagramação adequada, com uso correto das margens direita e esquerda e recuo de margem. 

2.8. Letra legível, demonstrando compromisso com o leitor.  

2.9. Segmentação das palavras ao final da linha.  

3.0. Letra maiúscula.  
 
3. Reflexão sobre a Língua 

3.1. Ortografia: som nasal; r/rr; s/ss; -ão/-am; -o/-u/-l (em final de palavras) g/gu, mp/mb. 

3.2. Ordem alfabética 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
Presente Língua Portuguesa 3. 
Autores: VAZ, Débora; MORAES, Elody; VELIAGO, Rosângela  
Editora: Moderna 
 
 
 
 



 
 
MATEMÁTICA  
 
1. Números e Operações (até unidade de milhar 9 999)  

1.1. Representação gráfica  

1.2. Sequência numérica (antecessor e sucessor)  

1.3. Quatro operações (incluindo a adição com reagrupamento e subtração com recurso)  

1.4. Resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações  

1.5. Cálculo Mental  

1.6. Memorização das tabuadas do 2, 3, 4, 5, 6 e 10.  
 
 
 
2. Tratamento da Informação  

2.1. Leitura e interpretação de tabelas simples e gráfico de barras verticais ou horizontais.  
 
 
3. Grandezas e medidas  

3.1. Tempo – calendário (dias do mês, dias da semana e meses do ano) e leitura de hora inteira e meia 
hora nos relógios digital e analógico   

3.2. Comprimento – centímetro (uso da régua) e metro  

3.3. Sistema monetário – cédulas e moedas  
 
 
4. Espaço e Forma  

4.1. Propriedades dos sólidos geométricos (cubo, bloco retangular/paralelepípedo e pirâmides de 
diferentes bases).  

4.2. Identificação das figuras planas (círculo, triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e hexágono)  
 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
Saber Matemática. 3º ano. 
Autores: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez e MARIM, Valdemir  
Editora: FTD  
 
 
OBS: Consideram-se desenvolvidas as habilidades pertinentes às séries anteriores, em Língua Portuguesa e 
Matemática.  
A habilidade de leitura e escrita e a resolução de situações-problema são requisitos das duas áreas. 


