
 

 TESTE DE SONDAGEM/2020 

 
Srs. pais,  

O Teste de Sondagem é um recurso pedagógico que possibilita ao colégio diagnosticar as 
potencialidades do aluno. Esse diagnóstico é feito através de avaliações escritas que verificam 
o conhecimento linguístico, a produção escrita e o raciocínio lógico-matemático, habilidades 
importantes para o desenvolvimento do nosso aluno. Segue o roteiro de estudo referente às 
disciplinas de Língua Portuguesa, Produção Textual e Matemática, selecionado de acordo com 
o conteúdo programático que servirá de pré-requisito para o ano em que o aluno irá cursar.  

O nosso desejo é que o aluno estude e alcance o sucesso nos resultados esperados.  

Um grande abraço!  

Colégio Noeme Campos 

 

FUNDAMENTAL 1 – 1º ANO 

 
 

Língua Portuguesa 

* Identificar letras entre rabiscos, desenhos, 

números e outros símbolos gráficos. 

 * Reconhecer as letras do alfabeto. 

 * Identificar as direções da escrita. 

* Identificar o espaçamento entre as 

palavras na segmentação da escrita. 

* Escrever o nome completo em uma 

situação de identificação necessária. 
 
 

 

Matemática  

 * Contagem oral até 20.  

 * Identificação de números e quantidades até 

10 em diferentes contextos.  

 * Conceitos básicos: 

tamanho/forma/posição/espessura/quantidade.  

* Exploração e identificação das formas 

geométricas.  

 Situações concretas envolvendo adição e 

subtração. 
 

 

 

FUNDAMENTAL 1 – 2º ANO 
 

 

Língua Portuguesa  
 

 * Localizar informações explícitas em textos.  

 * Inferir informações em textos.  

 * Reconhecer no texto atores (quem?), fatos 

(o quê?) e objetos (com quê?).  

 * Empregar adequadamente as convenções 

da escrita: letra maiúscula em nomes 
próprios e uso do M e N para marcar a 
nasalização.  

 * Produzir texto a partir de uma proposta, 

organizando-o de acordo com o gênero 
solicitado e utilizando alguns recursos da 
escrita. 

 
 

Matemática 

 * Reconhecer posições relativas entre pessoas 

e/ou objetos no espaço, usando termos como: 
ao lado, à frente, atrás, em cima, embaixo, 
antes, depois, dentro, fora, entre.  

 * Identificar sólidos geométricos (cubo, 

paralelepípedo, pirâmide, esfera, cilindro e 
cone), denominando-os.  

 * Interpretar informações e dados, explícitos e 

implícitos, em gráficos de coluna.  

 * Conceituar números pares e ímpares com 

base em suas características.  

 * Conhecer o antecessor e o sucessor de um 

número.  
 

 



 

 

FUNDAMENTAL 1 – 3º ANO 

 

 
Língua Portuguesa  
 

 * Localizar informações explícitas em textos.  

      * Inferir informações em textos. 

      *  Inferir o sentido de palavras ou expressões, 

considerando o contexto.  

* Empregar, observando a norma culta, as 

flexões, conjugações e concordâncias verbais e 

nominais das palavras.  

*  Identificar adjetivos, indicando os 

substantivos a que se referem.  

 * Empregar adequadamente as convenções da 

escrita: letra maiúscula em nomes próprios e 

em início de frases; uso do M e N para marcar a 

nasalização; separação de sílabas no final da 

linha.  

* Aplicar as convenções da escrita relacionadas 

à pontuação dos textos.  

* Produzir texto coeso e coerente, observando o 

tema, a estrutura do gênero proposto e o 

destinatário. 

 

 
Matemática  
 
* Reconhecer posições relativas entre 

pessoas e/ou objetos no espaço, usando 

termos como: ao lado, à frente, atrás, em 

cima, embaixo, antes, depois, dentro, fora, 

entre.  

* Identificar figuras geométricas planas 

(quadrado, retângulo, triângulo e losango), 

considerando o número de lados de cada 

uma.  

* Utilizar informações expressas em 

gráficos ou tabelas para a resolução de 

problemas, considerando diversos 

contextos.  

* Ordenar números em ordem crescente ou 

decrescente.  

* Conceituar números pares e ímpares com 

base em suas características.  

* Identificar o antecessor e o sucessor de 

um número.  

* Conhecer os princípios e características 

do sistema de numeração decimal: base 

10, valor posicional, ordem (dezena e 

unidade).  

* Resolver problemas que envolvam as 

diferentes ideias da adição (reunir e 

acrescentar), utilizando estratégias próprias 

e materiais concretos.  

* Resolver problemas que envolvam as 

diferentes ideias da subtração (tirar, 

comparar e equalizar), utilizando 

estratégias próprias e materiais concretos.  

* Resolver problemas envolvendo as ideias 

da multiplicação e da divisão  

 
 

 



 

FUNDAMENTAL 1 – 4º ANO 
 

 

Língua Portuguesa 

* Localizar informações explícitas em 

textos.  

* Inferir informações em textos.  

* Identificar a finalidade de textos, 

considerando o gênero textual.  

Inferir o sentido de palavras ou 

expressões, considerando o contexto.  

Relacionar tema ao parágrafo 

correspondente.  

 Identificar relações entre partes de um 

texto através de substituições de 

pronomes.  

Empregar adequadamente as 

convenções da escrita: letra maiúscula 

em início de frases; uso do M e N para 

marcar a nasalização.  

Empregar, observando a norma culta, as 

flexões, conjugações e concordâncias 

verbais e nominais das palavras.  

* Identificar, pelo contexto de uso, os 

substantivos próprios e comuns.  

     * Produzir texto coeso e coerente, 

observando o tema, a estrutura do 

gênero proposto e o destinatário.  
 

 

Matemática 

       * Comparar sólidos geométricos (cubo, 
paralelepípedo, pirâmide, esfera, cilindro e 
cone), identificando semelhanças e 
diferenças entre eles. 

* Identificar figuras geométricas planas 
(quadrado, retângulo, triângulo e losango), 
considerando o número de lados de cada 
uma. 

* Utilizar informações expressas em 
gráficos ou tabelas para a resolução de 
problemas, considerando diversos 
contextos. 

 * Resolver problemas realizando 
estimativas de medidas de comprimento. 

* Resolver problemas envolvendo medidas 
de massa. 

* Resolver problemas que envolvam 
diferentes tipos de formas de pagamento 
(dinheiro, cheque e cartão de crédito). 

* Conhecer os princípios e características 
do sistema de numeração decimal: valor 
posicional, ordem e classes. 

* Resolver problemas que envolvam as 
diferentes ideias da adição (reunir e 
acrescentar), utilizando estratégias próprias 
e materiais concretos. 

* Resolver problemas que envolvam as 
diferentes ideias da subtração (tirar, 
comparar e equalizar), utilizando 
estratégias próprias e materiais concretos. 

* Resolver problemas envolvendo as ideias 
da multiplicação e da divisão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTAL 1 – 5º ANO 
 

Língua Portuguesa 

* Localizar informações explícitas em 
textos.  

*  Inferir informações em textos.  

* Identificar a finalidade de textos, 
considerando o gênero textual.  

* Inferir o sentido de palavras ou 
expressões, considerando o contexto.  

* Reconhecer relações de sentido entre 
palavras: sinonímia e polissemia.  

* Identificar relações entre partes de um 
texto através de substituições 
pronominais.  

* Identificar o efeito de sentido produzido 
pela pontuação.  

* Relacionar o texto lido à situação do 
cotidiano.  

* Comparar informações entre textos, 
observando relações de semelhança e 
diferença.  

* Empregar, observando a norma culta, 
as flexões, conjugações e concordâncias 
verbais e nominais das palavras.  

* Reconhecer e classificar palavras 
quanto ao número de sílabas e 
tonicidade.  

* Empregar adequadamente as 
convenções da escrita: separação de 
sílabas no final da linha (translineação).  

* Identificar, pelo contexto de uso, as 
classes gramaticais: substantivo, adjetivo, 
pronome e verbo.  

* Identificar, pelo contexto de uso, os 
termos verbais do modo indicativo.  

* Produzir texto coeso e coerente, 
observando o tema, a estrutura do 
gênero proposto e o destinatário.  

 
 
 
 

Matemática 
 

* Comparar sólidos geométricos (cubo, 
paralelepípedo, pirâmide, esfera, prisma, 
cilindro e cone), tendo como referência os 
elementos que os compõem.  

* Identificar figuras geométricas planas 
(quadrado, retângulo, triângulo, losango e 
paralelogramo).  

* Utilizar informações expressas em 
gráficos ou tabelas para a resolução de 
problemas, considerando diversos 
contextos.  

* Resolver problemas envolvendo as 
unidades de medida de tempo e suas 
relações.  

* Resolver problemas envolvendo 
medidas de comprimento.  

* Resolver problemas envolvendo o 
cálculo de perímetro de figuras planas.  

* Resolver problemas envolvendo 
medidas de massa. 

 * Resolver problemas envolvendo 
medidas de capacidade.  

* Resolver problemas que envolvam as 
diferentes formas de pagamento (à vista, 
a prazo, com entrada e prestação).  

* Compreender os princípios e 
características do sistema de numeração 
decimal: valor posicional, ordens e 
classes.  

* Resolver problemas que envolvam as 
diferentes ideias da adição (reunir e 
acrescentar), utilizando estratégias 
próprias e materiais concretos.  

* Resolver problemas que envolvam as 
diferentes ideias da subtração (tirar, 
comparar e equalizar), utilizando 
estratégias próprias e materiais 
concretos.  

* Resolver problemas que envolvam as 
ideias da multiplicação e da divisão 

 

 


