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Ensino Fundamental Anos Finais 

Conteúdos – Avaliação Objetiva – 1º Período 

6º Ano 
Matemática OBJETO DE CONHECIMENTO 

 Os números naturais 

 Sistema de numeração romano; 

 Sistema de numeração decimal; 

 Números naturais. 

 Operações com naturais 

Adição; 

 Subtração; 

 Multiplicação; 

 Expressões numéricas envolvendo adição, subtração e 
multiplicação. 

REFERÊNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO 

· Livro didático – Capítulos 2 e 3. 

· Anotações e atividades no caderno. 

  

Língua Portuguesa I.Compreensão e interpretação de texto; 
II.Substantivo (Identificação); 
III.Adjetivo (Identificação); 
IV.Artigo (Identificação); 
V.Numeral (Identificação). 

 

  
Redação I.Compreensão e interpretação de texto; 

II.Tipologia textual; 
III.Gênero textual; 
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IV.Conto de Aventura I. 
  

História - Capítulo 1 : O que é História 

- Material extra entregue em sala. 
  

Geografia Brasil: características gerais 

- Território brasileiro: 

1) UF's e capitais 

2) Fronteiras brasileiras 

- Localização do Brasil (hemisférios) 

- Limite, divisa e fronteira (conceitos) 

- Pontos extremos do Brasil 

- Conceito de regionalização 

- Divisões regionais do Brasil 

1) IBGE (oficial) 

2) Complexos regionais (geoeconômicas) 

3) Quatro Brasis 

- O IBGE 

  
Ciências   Capítulo 13 – Materiais utilizados pelo ser humano Da 

pág. 200 até a pág. 205  
Estados físicos da água. · Anotações feitas no caderno 

  

Língua Inglesa • Reading Comprehension; 
•Vocabulary: classroom commands, colors,polite 
phrases,school objects,greetings,parts of the day; 
• Question word: what; 
• Subject pronouns; 
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Língua Espanhola - El alfabeto  
- Saludos, Despedidas y presentaciones.  
- Interpretación de texto. 

  

Ed. Física BULLYING: É PRECISO LEVAR A SÉRIO... 

 
 
 

7º Ano 
Matemática OBJETO DE CONHECIMENTO 

 CAPÍTULO 1: Múltiplos e divisores 

 Múltiplos de um número natural 
- Mínimo múltiplo comum (mmc) 

Divisores de um número natural 
- Máximo divisor comum (mdc) 

Decomposição em fatores primos 
- Cálculo do m.m.c. pela decomposição em fatores primos 
- Cálculo do m.d.c. pela decomposição em fatores primos 

Resolução de problemas 

REFERÊNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO 

· Livro didático – Capítulo 1. 

· Caderno de atividades complementares – Capítulo 1. 

· Anotações e atividades realizadas no caderno. 

 

  

Língua Portuguesa I.Compreensão e interpretação de texto; 
II.Revisão das classes gramaticais; 
III.Verbo 
.Flexão de tempo, número e pessoa 
.Modos verbais 
.Conjugações 
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.Locução verbal 
 

  
Redação I.Compreensão e interpretação de texto; 

II.Poema (verso, estrofe, ritmo, rima). 
 

  
História Apostilas entregues em sala: 

A Europa e a formação do feudalismo e Supremacia do 
cristianismo e os ritos pagãos. 

  

Geografia - As paisagens naturais brasileiras; 

- Clima 

- Relevo 

  
Ciências   Cap.05 – Onde habitam os seres vivos  

 Cap. 06 – Biomas brasileiros: formações 
florestadas · Anotações feitas no caderno 

  

Língua Inglesa • Reading Comprehension; 
• Simple Present Tense (affirmative, negative and 
interrogative forms 
• Present Continuous Tense (affirmative, negative 
and interrogative forms) 

  

Língua Espanhola - Interpretación de texto. 
- Artículos definidos e indefinidos. 
- Días de la semana.  

  

Ed. Física A INCLUSÃO SOCIAL E O ESPORTE NA INFÂNCIA 

 
 
 

8º Ano 
Matemática OBJETO DE CONHECIMENTO 
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 CAPÍTULO 6: Equações, sistemas de equações e 
inequações. 

Equação do 1° grau com uma incógnita. 

Sistema de duas equações do 1° grau com duas incógnitas. 
- Resolução de sistemas de duas equações pelos métodos 
da substituição e da eliminação. 

REFERÊNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO 

· Livro didático – Capítulo 6. 

· Caderno de atividades complementares – Capítulo 6. 

· Anotações e atividades realizadas no caderno. 
  
Língua Portuguesa I.Compreensão e interpretação de texto; 

II.Figuras de linguagem ( aliteração, assonância, metáfora, 
metonímia, personificação, antítese, hipérbole); 
III.Tipos de sujeito; 
IV.Predicação verbal (verbo intransitivo, verbo transitivo 
direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e 
indireto, verbo de ligação). 

  
Redação Compreensão e interpretação de texto. 
  
História Material da revisão: 

- Formação das monarquias. 

-Absolutismo, teóricos do absolutismo, modelo francês. 

- Mercantilismo. 

-Colonização da América. 

- Atividade mineradora. 
  
Geografia - O espaço geográfico brasileiro 
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-Brasil: formação territorial 

-A regionalização e as divisões regionais no Brasil 

-A paisagem natural brasileira e suas transformações 
  
Ciências   Frente de Biologia  

-Cap. 01 – Reprodução nos seres vivos  
Da pág. 10 até a pág. 29.  
-Anotações feitas no caderno. 
 

 Frente de Física  
-Material complementar de revisão  
– Calor e temperatura. 

  
Língua Inglesa • Reading Comprehension; 

•Simple Past Tense(affirmative, negative and 
interrogative forms). ; 
•Past Continuous (affirmative, negative and 
interrogative forms). 

  
Língua Espanhola - Interpretacion de texto 

- Verbo gustar 
- Objeto directo 

  
Ed. Física LAZER E LUDICIDADE 

 

 

9º Ano 

Matemática OBJETO DE CONHECIMENTO 

 Razão e proporção 

Razão; 

Proporção. 

 Produtos Notáveis 

 Quadrado da soma de dois termos; 
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 Quadrado da diferença de dois termos; 

 Produto da soma pela diferença. 

 Fatoração 

 Fator comum em evidência. 

REFERÊNCIA DO MATERIAL DIDÁTICO 

· Livro didático – Capítulo 4. 

· Anotações e atividades no caderno. 
  
Língua Portuguesa I.Compreensão e interpretação de texto; 

II.Figuras de linguagem (metáfora, metonímia, 
personificação, antítese, hipérbole, eufemismo, 
comparação, ironia, paradoxo, aliteração, assonância, 
sinestesia, ambiguidade, assíndeto, polissíndeto, hipérbole). 
III.Poemas e sonetos; 
IV.Conjunções coordenativas. 

 
  
Redação Compreensão e intepretação de texto. 
  
História Material da revisão: 

1.Revolução Francesa (1789 – 1799) 

2.Europa séc. XIX 

3.Brasil séc.XIX 
  
Geografia   Globalização 

  
Ciências   Frente de Biologia o Conteúdo complementar – 

Caderno: Citologia e divisão celular  

  Frente de Química o Cap. 08 – Os estados físicos da 
matéria e suas características Da pág. 108 até a pág. 
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113.  
-  Anotações feitas no caderno 

  
Língua Inglesa • Reading Comprehension; 

• Simple Past Tense (affirmative, negative and 
interrogative forms). 

  
Língua Espanhola - Interpretación de texto 

- Pretérito imperfecto  
  
Ed. Física BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL 

 


