
ROTEIRO DE ESTUDOS - 7º ANO C 
  2ª PROVA - 1º TRIMESTRE – ABRIL DE 2017  

 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Língua Portuguesa 
(Professora Claudia) 

Páginas 

Leitura Observar a estrutura e as características do texto; 
Reconhecer em um texto as diferentes significações e 
interpretações, respondendo a perguntas de compreensão.. 

- 

Gramática Verbos no Modo Subjuntivo: Identificar e aplicar corretamente 
em diferentes contextos de acordo com o tempo verbal ( 
Presente, Pretérito Imperfeito e Futuro). 

Páginas 43 a 48 
Caderno 

Gramática Advérbio: Indicar as circunstâncias em que a ação verbal 
apresenta no contexto; 
Classificar de acordo com a frase, dando a noção de tempo, 
lugar, modo, dúvida, intensidade, etc. 

página 54 a 63 
Caderno 

Produção Narrativa temporal.  Desenvolver o texto apropriando se de  
diferentes possibilidades, ou  seja,  iniciá-la pelo desfecho e 
conduzir a narração até o presente, justificando os fatos 
narrados no início.  
OBS: A produção será realizada em dia diferente. 

Inspirado no Livro : Olhai os 
lírios do campo. 
Capítulos lidos e 
compartilhados em sala de 
aula. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Matemática 
 (Professor Eliseu) 

Páginas 

O padrão de Gauss, 
padrões e 
possibilidades 

Perceber o padrão e resolver as questões. 68 a 77 

Medidas: sistema 
métrico, medida de 
tempo. 

Reconhecer as medidas: Distância, massa e tempo e suas 
transformações. 

97 a 118 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de História  
(Professora Aline) 

Páginas 

Europa Feudal Identificar as principais características sociais, econômicas e 
políticas do feudalismo. 

Texto p. 32; At. p.42; Ex. 1 e 
2 p. 43; Testes p. 43. 

Relação de 
vassalagem 

Definir os elementos característicos da vassalagem como 
sistema de relações fundamental do feudalismo. 

Texto p. 34; At. p. 37; Ex. 3 
p. 43. 

A Igreja na Idade 
Média 

Compreender o papel e a importância da Igreja católica ao 
longo da Idade Média. 

Texto p. 35, 36; Ex. 5 e 6 p. 
43. 

Inovações tecnológicas Apontar as técnicas e formas de produção feudais, bem como 
seus efeitos na sociedade do período. 

Texto p. 39,40; Ex. 4 p. 43. 

Novela de Cavalaria Utilizar as etapas trabalhadas em aula, com base na sequência 
da Apostila de Produção, para elaborar uma novela de 
cavalaria. 

Atividade no caderno. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Geografia  
(Professor Ariston) 

Páginas 

Industrialização Saber como funcionam as fases e a importância do trabalho 
humano para o atual momento da industrialização no mundo. 

70 a 77 

Industrialização 
brasileira 

Compreender de que forma as indústrias se estabeleceram 
em nosso país e de que forma isso modificou nosso país. 
Saber o que significa concentração e desconcentração 
industrial e estar ciente de suas consequências. 

78 a 80 

Urbanização Entender como se deu a formação dos espaços urbanos 87 a 92 



através da concentração de trabalho e populacional nas 
cidades, além de compreender as consequências deste 
fenômeno humano. 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Ciências  
(Professora Célia) 

Páginas 

Especiação e 
ancestralidade 

Conhecer as condições necessárias para a formação de novas 
espécies ao longo do tempo e definir árvores filogênicas 

54, 55 

Evidências da evolução 
biológica 

Saber a importância dos fósseis no papel da evolução das 
espécies 

56, 57, 58, 59 

  Evolução Humana    Reconhecer os primeiros primatas, a evolução da linhagem 
humana e suas características. 

60, 61 e exercícios pág 62 

Classificação dos seres 
vivos 

Entender a importância da classificação dos seres vivos,  saber 
as categorias taxonômicas e nomenclatura científica 

  70, 71, 72, 73, 74 e 
exercícios do caderno 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Inglês  
(Professora Letícia) 

Páginas 

Vocabulário Reconhecer as partes da casa e as atividades domésticas 18 e 22 

Present Continuous Aplicar corretamente o presente contínuo para falar de ações 
que estão acontecendo no momento em que falamos. 

21, 23, 25 

Where + preposições 
de lugar (IN, AT) 

Utilizar corretamente o pronome interrogativo where e 
responder perguntas feitas com o mesmo utilizando as 
preposições de lugar.  

19 

Sobre.... O que devo saber após o estudo de Espanhol  
(Professora Adélia) 

Páginas 

Vocabulário de prendas 
de vestir 

Pronombres Posesivos. 
,  

Nombrar algunas prendas de vestir y sus accesorios. 
 

Expresar y preguntar por la posesión de algo. 

19, 22, 23 

 

24,25  y 26 

Muy y Mucho.  Expresar intensidad y cantidad: los usos de "Muy" y "Mucho" 27 

Pronombres 
demostrativos.  

Indicar cosas y personas 27, 28 

 


