
 

 
 
 
 
 
 
 

 Niterói, 20 de setembro de 2018. 
 
 

Estimados estudantes, pais e ou responsáveis,  
 
Segue o calendário de provas de AV1 do 3º período para os alunos dos 7ºs anos do 
Ensino Fundamental do turno matutino: 

 
AV1 HORÁRIO DISCIPLINA 

 
01/10 – 2ª feira 

 
7h10 – 8h50 

 
Redação 

 
04/10 – 5ª feira 

 

 
7h10 – 8h50 

 
Língua Portuguesa 

 
 

    05/10 – 6ª feira 
 

 
7h10 – 8h50 

 
Matemática 

 
 

08/10 – 2ª feira 
 

 
7h10 – 8h50 

 
Geografia 

 
 

09/10 – 3ª feira 
 

 
7h10 – 8h50 

 
História 

 
 

10/10 – 4ª feira 
 

 
7h10 – 9h40 

 
Ciências 
Espanhol 

 
 

11/10 – 5ª feira 
 

 
7h10 – 8h50 

 
Inglês 

 
 
Observações importantes: 
 

1) O(a) aluno(a) deverá chegar no horário normal de entrada, 7h; 
2) No dia em que ocorrerem duas provas, o aluno deverá fazer ambas sem a possibilidade 

de fazer apenas uma delas; 
3) O aluno que faltar a uma ou mais provas deverá fazer segunda chamada, que ocorrerá 

no período de 13 a 26 de novembro, de acordo com calendário específico, que será 
enviado mais adiante. O pedido de 2ª chamada deverá ser feito até 48h após a 
aplicação da prova. 

4) Na AV1, as disciplinas de Artes, Educação Física e de Ensino Religioso serão 
avaliadas através de trabalhos específicos, esses comunicados previamente às famílias 
com critérios estabelecidos pelos respectivos professores; 

5) O pedido de revisão de provas deverá ser feito até 48h, após a entrega da mesma, 
mediante preenchimento de formulário próprio na coordenação. 

 
 

Atenciosamente, 
 

Prof. Leonardo Borba 
                                               Coordenador Ensino fundamental II 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
 7º ANO - Manhã   



 

 
 

 
 
 
 
 

7º ANO FUNDAMENTAL - MATÉRIA DA PROVA (AV1) DO 3º PERÍODO 2018 

Ciências 

- Anelídeos; 
- Moluscos; 
- Artrópodes; 
- Peixes. 

Espanhol 
- Vocabulário Comida; 
- Gerundio; 
- Pretérito Perfecto Compuesto. 

Geografia - Capítulos 13, 14, 17 e 18: 
- Regiões Sul e Centro-Oeste;  

História - Estado Moderno, Absolutismo, Mercantilismo; 
- As Grandes Navegações. 

Inglês 

- Simple Present (Text Comprehension); 
- Many / Much; 
- So / Because; 
- Future With Will; 
- Comparative: Short And Long Adjectives. 

Língua 
Portuguesa 

- Textos, leitura, compreensão, interpretação e vocabulário; 
- Semântica na construção do texto; 
- Classes gramaticais estudadas, inclusive preposições (contração e 
combinação); 
- Sintaxe na construção do texto; 
. Sujeito (Classificação); 
. Tipos de predicado (verbal e nominal); 
. Predicativo do sujeito; 
. Adjunto adnominal; 
. Adjunto Adverbial; 
. Objeto direto; 
. Objeto indireto; 
- Verbos nocionais e verbos de estado; 
- Predicação verbal (verbo de ligação, verbo transitivo direto e indireto e 
verbo intransitivo). 

Matemática 

- Sistemas: 
. Par ordenado; 
. Plano Cartesiano; 
. Equações do 1° grau com duas variáveis: Resolução e representação 
gráfica. 
- Sistemas de equações do 1° grau com duas incógnitas: 
. Método da substituição; 
. Método da adição. 
- Resolução de problemas com sistemas de equações do 1° grau. 
- Inequações. 
. Definição de uma inequação do primeiro grau com uma incógnita. 
- Resolução de inequações do 1° grau. 
- Resolução de problemas através de inequações do 1° grau. 

Redação 
- Mito; 
- Descrição II (Objetiva x Subjetiva); 
- Leitura e interpretação de textos. 
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