
 

 
 
 
 
 
 
 

 Niterói, 10 de julho de 2018. 
 
 

Estimados estudantes, pais e ou responsáveis,  
 
Segue o calendário de provas de AV2 do 2º período para os alunos dos 7ºs anos do 
Ensino Fundamental do turno matutino: 

 
AV2 HORÁRIO DISCIPLINA 

 
20/08 – 2ª feira 

10h10 

 
10h10 

 
Língua Portuguesa 
Ensino Religioso 

 
 

    21/08 – 3ª feira 
10h10 

 
10h10 

 
Matemática 

 
 

22/08 – 4ª feira 
11h 

 

 
11h 

 
Geografia 

 

 
23/08 – 5ª feira 

10h10 

 
10h10 

 
História 

 
 

24/08 – 6ª feira 
10h10 

 
10h10 

 
Ciências 
Espanhol 

 
 

25/08 –Sábado 
8h 

 
8h 

 
Inglês 
Artes 

 
 
Observações importantes: 
 

• Durante a semana de avaliações, o aluno deverá chegar às 7h, horário normal de 
entrada. 

• No dia em que duas provas forem aplicadas, ambas deverão ser feitas pelo(a) 
aluno(a) – sem a possibilidade de realização de apenas uma delas.  

• Caso o(a) aluno(a) falte à(s) prova(s), deverá fazer a inscrição para realização 
da Segunda Chamada na secretaria em até 48h após a realização da mesma. 

• As provas terão duração de 2 tempos de aula, não sendo permitido o prolongamento 
da mesma, exceto Artes, Espanhol, Inglês e Ensino Religioso, que terão duração de 
1 tempo de aula cada. 

 
Atenciosamente, 

 

Prof. Leonardo Borba 
                                               Coordenador Ensino fundamental II 

 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
 7º ANO - Manhã   



 

 
 

 
 

7º ANO FUNDAMENTAL - MATÉRIA DA PROVA (AV2) DO 2º PERÍODO 2018 

Artes - arte barroca;  
- teoria das cores: cores quentes e frias, saturação, claro e escuro. 

Ciências 
- capítulo 8: poríferos e cnidários; 
- capítulo 9: verminoses; 
- capítulo 10: anelídeos e moluscos. 

Espanhol 
- verbos de irregularidad própia; 
- perífrasis verbal de futuro; 
- números ordinales; 
- forma impersonal del verbo hacer. 

E. Religioso 

- conceitos: arte sacra, monoteísmo, politeísmo, tradições religiosas, 
cultura, liderança religiosa, ética e moral, ética religiosa, normas e regras; 
- os líderes nas tradições religiosas: líder religioso: um exemplo e uma lição 
de vida; a contribuição dos líderes para as culturas e tradições religiosas; 
- a ética: proteção e preservação da vida: ética nas tradições religiosas 
tribais e ocidentais; ética nas tradições religiosas orientais. 

Geografia - capítulos 11 e 12: região Sudeste. 

História - capítulo 7: Renascimento e Humanismo; 
- capítulo 8: Reforma e Contrarreforma. 

Inglês 

- units 4 and 5: 
- simple present; 
- possessive adjectives; 
- possessive pronouns; 
- and / but; 
- many / much; 
- so / because. 

Língua 
Portuguesa 

- textos, leitura, compreensão, interpretação e estudo de vocabulário; 
- classes gramaticais estudadas; 
- semântica; 
- sintaxe na construção do texto; 
- sujeito; 
- núcleo; 
- tipos de predicado (verbal e nominal); 
- predicativo do sujeito; 
- adjunto adnominal; 
- adjunto adverbial; 
- predicação verbal (verbo de ligação, verbo transitivo e verbo intransitivo). 
- verbos irregulares (dizer, trazer, ir pôr). 

Matemática 

- ângulos: elementos de um ângulo; medindo ângulos; operações com 
grau, minuto e segundo; classificação dos ângulos; ângulos 
complementares, suplementares e replementares; ângulos opostos pelo 
vértice. (opv); bissetriz de um ângulo; 
- triângulos: elementos e classificação; 
- quadriláteros:  elementos e classificação; 
- perímetro; 
- áreas de figuras planas; 
- equações do 1º grau. 
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