
 

 

 

PROVAS FINAIS 2019 

7º ANO EF 

 

Comunicamos que, entre os dias 11 a 16/12, serão realizadas as Provas Finais conforme o 

cronograma a seguir: 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

a) As avaliações iniciarão as 7h30 e serão realizadas nas respectivas salas de 
aula.  

b) O tempo máximo de tolerância para atraso será de trinta minutos, a contar 
o horário de início das provas. Após, o aluno não poderá realizar a(s) prova(s) 
do dia. 

c) Durante as avaliações, o tempo mínimo de permanência do aluno em sala 
de aula será de uma hora.  

d) O aluno, durante a aplicação das avaliações, deverá manter postura 
adequada, realizando-as sem qualquer tipo de consulta não autorizada pelos 
professores. 

e) Ao término das avaliações o aluno ficará liberado das atividades escolares, 
podendo assim, ausentar-se do Colégio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA PROVAS FINAIS 

11/12 Matemática e Ensino Religioso 

12/12 Língua Portuguesa e Redação 

13/12 Língua Inglesa, História e Geografia 

16/12 Ciências, Filosofia e Ed. Artística 



LISTA DE CONTEÚDOS PARA A PROVA FINAL  
7º ANO DO EF 

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Advérbio; Preposição; Verbos (modo imperativo); Mau e mal; A gente e agente; Sujeito; 
Predicado; Transitividade verbal; Predicativo do sujeito; Mas e mais; A e há; Afim e a fim de. 
 
MATEMÁTICA 
 
Seis operações com números Inteiros. 
Seis operações com números Racionais. 
Equações do 1° grau com uma incógnita. 
Resolução de problemas, envolvendo equações.  
Inequações.  
Sistemas de equações.  
Razão (velocidade média, densidade demográfica e escala)  
Cálculos de perímetro e área. 
Proporções. 
Regra de três simples.  
  
 
CIÊNCIAS 
 
Vírus, Reinos Monera, Protista, Fungi e Animalia (invertebrados/vertebrados) 
 
 
HISTÓRIA 
 
Mundo feudal: Idade Média, sociedade e organização feudal, cotidiano e religiosidade. 
As origens do islamismo; expansão do islã na Ásia e Europa; produção cultural e científica no 
mundo muçulmano. 
Povos da África e escravização. 
Mudanças no campo, formação dos burgos e o desenvolvimento do comércio; organização das 
cidades medievais; as crises sociais, econômicas e políticas no século XIV. 
As Cruzadas; 
Formação dos Estados modernos: fortalecimento dos reis e novas monarquias. 
Renascimento artístico e intelectual; 
Reforma protestante e a contrarreforma católica. 
Estado absolutista: monarquias nacionais, teorias e bases do mercantilismo; 
Expansão marítima europeia e a concorrência. 
Povos da América pré-colombiana. 
Organização e processo de colonização da América espanhola, inglesa, holandesa e portuguesa. 
 
GEOGRAFIA 
 
Formação histórica do território brasileiro. 
Localização do território brasileiro. 
Brasil aspectos geográficos. 
Regionalização do Brasil. 



Região Norte 
Região Nordeste 
Região Sudeste 
Região Sul 
Região Centro-Oeste 
 
LÍNGUA INGLESA 
 
- Simple Present (presente Simples- Do e Does) e os advérbios de Frequência (always, never, 
sometimes, often, usually) 
   - Present Continuous ( presente contínuo –ING); 
     -  Caso Genitivo ( ´S) e uso de Whose  
     - Possessive adjectives and possessive pronouns (pronomes adjetivos e possesivos) 
     -Weather Conditions ( condições climáticas); 
     - Countries e nationalities ( países e nacionalidades) 
     - Physical Descriptions ( descrição física) 
- Plural de Substantivos e containers 
- Uso dos WH Questions ( Who, When, Where, How, Why); 
- Prepositions of Places ( in , on, between, behind, etc.) 
-  Indefinite pronouns ( some, any e no) 
- Vocabulário geral 
- Interpretação de texto  
 
 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
Apropriação Cultural - Ego - Alegoria  - Colonização portuguesa no Brasil (Barroco Brasileiro) 
 
FILOSOFIA 
 
Cuidar de si e cuidar do outro 
A ética do cuidado 
Conhecer as diversas formas de amar 
Conhecer a filosofia politica 
Estado de Natureza 
Contrato Social  
Personalidade que ajudaram a construir os direitos humanos 
 
ENSINO RELIGIOSO 
 
Natureza, Meio Ambiente e Religiosidade. 
Tradições Religiosas no Brasil 
Religiosidade Cristã no Brasil 
Religiosidade dos povos indígenas 
Religiosidade de matriz afro-brasileira  

 


