
Conteúdo 6ª Série 7º ano Recuperação 1ª e 2ª etapa  

1º Semestre – 2012 

Coordenação Fundamental II 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo do 1º semestre, em caso de perda, 
pedir emprestado com o colega e providenciar cópia. 

História  

I Etapa/II Etapa 

Cap. 1 – A alta idade média e o Feudalismo na Europa. 
Cap. 2 – O Mundo Islâmico  
Cap. 7 – A expansão marítima européia.  

 

Ciências  

I Etapa/II Etapa 

1. Os Seres vivos são diferentes. 
 1.1 Biodiversidade. 
 1.2 A importância da biodiversidade. 
5.Os Reinos 
5.2 A caracterização dos cinco reinos 
 
 

 1.1 Os moneras. 
 1.2 As características dos 
moneras. 
 1.3 Bactérias dos parasitas 
 1.4 As bactérias e a saúde 
 1.5 As cianobactérias  
2.Os protistas. 
 2.1 As características dos protistas 
 2.2 As células dos protozoários 
 2.3 O ciclo do trypanossona cruzi 
 2.4 A transmissão da malária 
3. Os fungos 
 3.1 As características dos fungos 

 

INGLÊS 

I Etapa  I Bimestre/II Etapa  II Bimestre 

 Present simple with of routines; 

 Frequency adverbs;  

 Subject questions 

 Present simple 

 Present progressive;  
 Imperatives 

 

Português 

I Etapa/II Etapa 

- Estrutura do verbo 
- Verbos regulares e irregulares  
-Formas nominais do verbo 
- Locuções verbais  
- Tempos do subjuntivo 
-Advérbio  
 

  
-Sujeito e predicado 
- tipos de sujeito 
- verbo de ligação e predicativo do sujeito 
- Concordância verbal  
 

 

 



Geografia 

I Etapa/II Etapa 

 

 Brasil: Espaço Geográfico, paisagens e 

regiões. 

 A regionalização e as divisões 

regionais no Brasil; 

 A paisagem natural brasileira e a 

questão ambiental; 

 

 Brasil: economia e Sociedade. 

 Brasil: de país agrário a país 

industrial; 

 

 

 Brasil: Economia e Sociedade. 

 Brasil: o desenvolvimento 

econômico e social; 

 

 Brasil: Urbanização e dinâmica 

populacional. 

 A urbanização brasileira; 

 

Matemática 7º ano A 

I Etapa II Etapa 

 Os números racionais na forma 

decimal e fracionária, 

 Representação dos racionais na 

reta numérica, 

 Módulo e oposto de um número 

racional, 

 Comparação de números racionais, 

 Adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação 

de números racionais, 

 Potência com expoente negativo, 

 Expressões numéricas com 

números racionais. 

 Equações: um pouco de história, 

 Expressões algébricas: valor 

numérico, 

 Termos algébricos: termos 

semelhantes e redução de termos 

semelhantes, 

 Sentenças matemáticas, 

 Como resolver uma equação do 1º 

grau com uma incógnita: raiz, 

conjunto universo e solução, 

 Equações equivalentes, 

 Equacionando problemas e 
resolvendo-os, 

 Resolvendo equações com 

parênteses, 

 Resolução de equações com 

frações, 

 O que é uma inequação, 

 Solução e resolução de uma 

inequação, 

 Sistemas de equações: o conceito 

de par ordenado, 

 Representação geométrica de pares 

ordenados, 

 Soluções de uma equação do 1º 

grau com duas incógnitas, 

 Sistemas de equações do 1º grau 

com duas incógnitas: resolução 

pelo método da substituição e 

adição. 
 

 

 

 



MATEMÁTICA 7º ANO B  

I Etapa II Etapa 

 
NÚMEROS INTEIROS 

 
8.Subtração de números inteiros 
9.Adição algébrica de números 
inteiros 
 
10.Multiplicação de números inteiros   
11.Divisão de números inteiros  
12. Potenciação de números inteiros  
13. Raiz quadrada de números 
inteiros  
 
NÚMEROS RACIONAIS 

 
5.Adição e subtração de números 
racionais 
6.Multiplicação de números racionais. 
8.Divisão de números racionais 
 
9.Potenciação de números racionais  

 
10.Raiz quadrada racional de 
números racionais. 
 
11.Expressões numéricas com 
números racionais 

 
EQUAÇÕES 

 
  

1. As  equações. 
2. Equações  equivalentes 
3. Resolução de equações 

 
INEQUAÇÕES 

 
1. Solução de uma inequação  
2. Resolução de inequações 

 
SISTEMAS DE EQUAÇÕES 

 
1. Equações do 1º grau com duas 

incógnitas 
       3.Sistemas de equações do 1º grau com 
duas incógnitas 
        4. Resolução de sistemas  

 

Lengua Española 

I Etapa/ Contenidos  II Etapa/ Contenidos  
Los Medios de Transporte; 
 Las horas; 
 Presente de Indicativo: repaso de los 

verbos regulares e irregulares; 
 Adverbios y locuciones adverbiales de 

frecuencia; 
 Perífrasis “estar+gerundio” 
 Los Momentos y lugares de Ocio; 
  

 Las profesiones; 
 Los tipos de Comercios y los 

profesionales que trabajan en 
ellos; 

 Adverbios de tiempo. 
 

 


