
 
 
 
 

SONDAGEM DE APRENDIZAGEM  

PARA: 4º ANO – 2019 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

São esperadas da criança as seguintes habilidades linguísticas e de raciocínio  lógico-
matemático: 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leitura/escuta: 

1.1. Identificar o tema e/ou assunto de um texto. 
1.2. Localizar informações explícitas em um texto. 
1.3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
1.4. Interpretar textos com auxílio de material gráfico. 
1.5. Inferir uma informação implícita. 

 
2. Análise linguística/semiótica (ortografização) 

2.1. Ortografia: singular e plural de palavras terminadas em L e U, RÃO, RAM, AM em final de 
verbos, o prefixo DES/DEZ. 

2.2. Uso do dicionário. 
2.3. Discurso direto: distinção entre narrador e falas de personagem (uso do travessão). 
2.4. Emprego dos sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação 

e vírgula em enumeração de palavras, após vocativo e para separar apostos. 
2.5. Separação das sílabas ao fim da linha. 
2.6.    Artigo, substantivo (comum e próprio), adjetivo, verbo (tempo verbal)  pronomes pessoal,  

    possessivos e demonstrativos. 
 

 
3. Produção de texto: 

Produção de texto narrativo que evidencie: 

3.1. Coerência na sequência textual e desenvolvimento dos assuntos indicados. 
3.2. Linguagem adequada à situação de escrita (texto de autoria). 
3.3. Segmentação do texto em parágrafos e clareza na estruturação das frases. 
3.4. Diagramação adequada, com uso correto das margens direita e esquerda, assim como do 

recuo de margem. 
3.5. Legibilidade na escrita. 
3.6. Uso dos conhecimentos gramaticais descritos no item 2. 
3.7.     Utilização de recursos para evitar repetição de palavras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA (até unidade de milhar 99 999) 
 

1. Números: 

1.1. Representação gráfica: sequência numérica (antecessor e sucessor); composição e 
decomposição; valor posicional e números ordinais. 

1.2. Cálculos envolvendo as quatro operações. 
1.3. Resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações. 
1.4. Cálculo mental de adição e subtração, com resultados iguais ou menores do que 1 000. 
1.5. Tabuadas do 2 ao 10. 

 
2. Probabilidade e Estatística: 

2.1. Leitura e interpretação de tabelas simples e gráficos de barras duplas. 
 
 

3. Grandezas e medidas: 

3.1. Tempo – hora exata e meia hora, minutos. 

3.2.  Comprimento – centímetro e metro.  

3.3. Medidas de massa – quilograma e grama. 

3. 4.    Medidas de capacidade – litro e mililitro. 

3. 5     Sistema monetário – troco, prestação e parcela. 

3.6.     Perímetro. 
 
 

4. Geometria: 

4.1.  Nomear, comparar e identificar propriedades (vértices, arestas e faces): cubo, bloco 
retangular/paralelepípedo e pirâmides de diferentes bases. 

 
 
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. 

 


