
ROTEIRO DE ESTUDOS 
2ª PROVA - 2º TRIMESTRE – AGOSTO DE 2014  

 
7º ano B/ 7º ano C 

 
 
Língua Portuguesa (Professora Taiane) 
Analisar como as preposições influenciam em escolhas semânticas e suas funções em textos 
publicitários e outros gêneros - pg. 124. 
Identificar as conjunções  em frases, orações e períodos, seus conectivos e valores semânticos. pg 
146. 
Escrever corretamente a partir do emprego do j e g - pág. 238. 
Identificar a substantivação e funções das formas nominais em diversos gêneros. pg. 160. 
  
 Matemática (Professor Eliseu) 
Números positivos e números negativos; Localização dos números na reta numérica; Números 
opostos ou simétricos; Adição de números com sinais; Subtração de números com sinais – 
Conteúdo e exercícios resolvidos do livro didático (páginas 119 a 135) e exercícios resolvidos do 
caderno de atividades (páginas 44 a 48).  

História (Professora André) 
Reforma Protestante e Contrarreforma Católica 
 
Geografia (Professor Ariston) 
Unidades 5 e 8. 
Região Nordeste: Páginas 112 a 128. 

A determinação história e ocupação. A importância política/histórica. A atual organização e 

economia. Sub-regiões. 

Região Centro-Oeste: Páginas 190 a 194; Página 200 a 207. 

Importância política e a escolha da região como sede política nacional. A constituição física. O 

crescimento econômico e seus desdobramentos pós-1960. 

Utilizar anotações feitas em sala de aula e exercícios desenvolvidos como lição de casa, além do 

uso do Guia de Estudos. 

Ciências (Professora Célia) 
Tema 6: O ambiente, a saúde e os seres microscópicos. Págs. 100 e 101 
Unidade 5 – O Reino das plantas. Tema 1: Características das plantas. Pág. 112 
Tema 2: As células e os tecidos das plantas. Págs. 113 e 114 
Tema 3: A nutrição das plantas. Págs. 115 a 119 
Tema 4: Classificação das plantas. Págs. 122  a 125 
Estudar também os exercícios do livro destes temas, do guia de estudos e relatórios de laboratório. 
 
Inglês (Professora Letícia) 
- partes do corpo (páginas 60 e 61) 
- Imperativo (páginas 64 e 65) 
- Presente Simples (Caderno) 
- CADERNO 
 
Espanhol (Professora Andréa) 
Direções (ala derecha, ala esquerda, sigue reto...) – Página 46 exercício 3 
Vocabulário: Mi barrio – página 116 / Comida: 118 a 121 
Preposições – Páginas 17,18 e 19 
Muy / Mucho – Página 33 
 
 


