
 
 
 
 

SONDAGEM DE APRENDIZAGEM  

PARA: 5º 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 o auxílio de material gráfico.  

1.5. Inferir uma informação implícita.  

1.6. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

  

2. Análise linguística/semiótica (ortografização) 

2.1. Verbos e tempos verbais, substantivos, adjetivos e pronomes.  

2.2. Ortografia: esa/eza, izar/isar, s/z (em diminutivos), terminação OSO, AL,IZAR/IZAR, 

ESSE/-ECE; -ICE/-ISSE; -SSE nos verbos. h (inicial),  que/qui, e os sons da letra X (X/CH 

depois de EN; e X depois de encontro vocálico); aumentativo ão. 

2.3. Uso do mas/ mais. 

2.4. Uso dos “porquês”. 

2.5. Uso do dicionário.  

2.6. Discurso direto, distinção entre narrador e falas de personagem (uso do travessão).  

2.7. 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. 

2.8. Acentuação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

2.9. Paragrafação.  

 

3. Produção de texto:  

Produção de texto narrativo que evidencie:  

3.1. Coerência e coesão entre situação inicial, desenvolvimento, resolução e desfecho.  

3.2. Organização do texto em parágrafos e clareza na estruturação de frases.  

3.3. Diagramação adequada, com uso correto das margens direita e esquerda, assim como 

do recuo de margem.  

3.4. Legibilidade na escrita.   

3.5. Uso dos conhecimentos gramaticais descritos no item 2.  

3.6. Concordâncias verbal e nominal aplicadas ao texto.  

3.7. Utilização de recursos para evitar a repetição de palavras.  

  

 

  

  



MATEMÁTICA  

  

1. Números (até a classe dos bilhões):  

1.1. Representação gráfica; sequência numérica (antecessor e sucessor); composição e 

decomposição; valor posicional e números ordinais.  

1.2. Cálculos com as quatro operações e envolvendo números inteiros e decimais. 

1.3. Resolução de cálculos da adição e subtração, multiplicação (por até 3 algarismos no 

multiplicador) e divisão (por até 2 algarismos no divisor). 

1.4. Fração: de quantidade, própria e imprópria, adição e subtração de frações com 

denominadores iguais.  

1.5. Resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações, com números 

naturais, decimais, fracionários e sistema monetário.  

1.6. Cálculo mental de adição e subtração, com resultados iguais ou menores do que 1 000.  

1.7. Tabuadas do 2 ao 10.  

1.8. Frações: leitura, representação, adição e subtração de frações com o mesmo 

denominador e fração própria e imprópria. 

1.9. Expressão numérica. 

 

  

  

2. Probabilidade e estatística:  

2.1. Leitura e interpretar dados apresentados em gráfico de setores considerando 

porcentagens (10%, 15%, 25%, 50%, 75%) e/ou números decimais. 

2.2. Problemas que envolvam probabilidade e coleta de dados apresentados em tabelas e 

gráficos de setores.  

 

  

3. Grandezas e medidas:  

3.1. Uso dos números decimais para realizar cálculos com medidas de comprimento, 

capacidade, massa e valor. 

3.2. Área de retângulos em m² e cm². 

3.3. Sistema monetário – troco, lucro, prejuízo, parcela, prestação e prazo. 

 

4. Geometria:  

4.1.      Classificar polígonos de acordo com o número de lados, ângulos e vértices. 

4.2.     Ângulo reto. 

4.3.     Retas paralelas e perpendiculares em figuras.  

 

 

OBS.: A habilidade de leitura e escrita e a resolução de situações-problema são requisitos das duas 
áreas. 

 


