
Conteúdo 6ª Série 7º ano 2º Semestre – 2012 

Coordenação Fundamental II 

Atenção: Cuidado para não perder o conteúdo do 2º semestre, em caso de 
perda, solicitar emprestado com o seu colega e providenciar cópia. 

 

Ciências  

III Etapa IV Etapa 

1. Os animais. 
  1.1 Poríferos e cnidários. 
  1.2 Animais muito simples. 
  1.3 Esponjas simples e complexas 
  1.4 A reprodução nas esponjas 
  1.5 Pólipos e medusas 
  1.6 A reprodução nos cnidários 
 
 2.Os Vermes. 
  2.1 Os grandes filos de vermes 
 3.Platelmintos parasita 
  3.1 O esquistossomo 
  3.2 As solitárias e os ancilóstomos 
  3.3 A reprodução nas minhocas 
 4.Moluscos e Equinodermos 
  4.1 Filo dos moluscos 
  4.2 A reprodução nos moluscos 
  4.3 Filo dos equinodermos 
 5.Os Artrópodes 
  5.1 As funções vitais nos insetos 
  5.2 Principais ordens dos insetos 
  5.3 Os crustáceos 
  5.4 A reprodução nos crustáceos 
  5.5 Os aracnídeos 
 6.O filo dos cordados 
  6.1 Peixes, anfíbios, os répteis, as aves, 
os mamíferos. 
  6.2 Características e grupos dos 
animais vertebrados. 

 

1. As Plantas. 
  1.1 Os grupos das plantas. 
  1.2 Plantas sem sementes e com 
sementes. 
  1.3 A flor, o fruto e a semente. 
  1.4 A raiz, o caule e a folha. 
  1.5 As plantas e a saúde humana. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inglês 

 

III Etapa/ I Bimestre IV Etapa/ II Bimestre 

 Can/can’t;  

 Whose & possessive’s 

 Countable and uncountable nouns; 

  Some/ any/ a/ an;  

 How much/ many; 
 Regular and irregular plurals 

 Future with going to 

 Object pronouns;  

 Why don’t you…? 

  Imperatives;  

 Noun modifiers; 
  How much…? (price) 

 

 

 



História 

III Etapa IV Etapa 

Cap. 8 – A África dos grandes reinos e impérios. 
Cap. 9 – A América dos povos pré-colombianos.  
Cap. 10 – A colonização espanhola na América. 
Cap. 11 – As colonizações inglesas, francesas e 
holandesas.  
 

Cap. 12 – A conquista e a administração da 
América Portuguesa. 
Cap. 13 – A produção açucareira e outras 
atividades econômicas.  
Cap. 14 – A mineração 
Cap. 15 – Sociedade e religião na Colônia.  

 

Matemática 7º A  

III Etapa IV Etapa 

(cap. 6, 7 e 8) 

 Razão: conceito, 

 Razão entre grandezas de mesma 

natureza: escala, 

 Razão entre grandezas de 

naturezas diferentes: densidade 

demográfica, velocidade média, 

gramatura de um papel e consumo 

médio, 

 Proporção: conceito e propriedade 

fundamental, 

 Proporções e sistemas, 

 Grandezas diretamente 

proporcionais, 

 Grandezas inversamente 

proporcionais, 

 Regra de três simples, 

 Regra de três composta, 

 Porcentagem: conceito, 

 Usando porcentagens, 

 Calculando aumento ou desconto, 

 Análise e interpretação de gráficos 

de barras, colunas e setores, 

 

 
 

   (cap. 9, 10 e 11) 

 Ângulos: elementos e classificação, 

 Medida de um ângulo: o grau e seus 

submúltiplos,   

 Usando o transferidor para medir e 

construir ângulos, 

 Ângulos congruentes: construção, 

  Transformação de unidades das 

medidas de ângulos, 

 Adição e subtração com medidas de 

ângulos,  

 Multiplicação e divisão de um 

ângulo por um número natural, 

 Ângulos consecutivos e ângulos 
adjacentes, 

 Bissetriz de um ângulo: o que é e 

como se constrói, 

 Ângulos complementares e 

suplementares, 

 Ângulos opostos pelo vértice, 

 Simetria: reconhecendo figuras com 

um ou mais eixos de simetria, 

 Simetria em relação a uma reta, 

 Área: conceito, 

 Figuras equivalentes, 

 Áreas do: quadrado, retângulo, 

paralelogramo, triângulo, losango e 

trapézio, 

 Sólidos geométricos: corpos 

redondos e poliedros, 

 Elementos e classificação de um 

poliedro, 

 Planificação de um poliedro, 

 Prismas: formas e elementos, 

 Paralelepípedo retângulo: um sólido 

especial, 

 Pirâmides: formas e elementos. 
 

 



Matemática 7ºB 

 

Geografia 

III Etapa IV Etapa 

              Teste  

 A população brasileira; 
 

 O Nordeste. 

 A organização do espaço 
nordestino; 
 
Prova 

 O Nordeste. 

 A Natureza do Nordeste; 

 O Centro-Sul. 

 A organização do espaço no 
Centro-sul; 
 
Seminário  

 O espaço socioeconômico 
nordestino; 

Teste  

 A Natureza do Centro-sul; 

 O espaço socioeconômico do 
Centro-sul; 
 
Prova  

 A Amazônia. 

 A organização do espaço da 
Amazônia; 
 
Seminário  

 A Natureza da Amazônia; 

 O espaço socioeconômico da 
Amazônia; 

 

 

 

 

 

III Etapa IV Etapa 

Razões  e proporções  
Conceito de razão 
Razão entre grandezas de mesma natureza 
Razão entre grandezas de naturezas 
diferentes 
Proporção 
Propriedade fundamental das proporções 
Proporções e sistemas 
 
Grandezas proporcionais 
A proporcionalidade entre grandezas 
Grandezas diretamente proporcionais 
Grandezas inversamente proporcionais 
Regra de três simples 
Regra de três composta. 
 
 
Porcentagem  
O conceito de porcentagem 
Usando porcentagens 
Calculando aumento ou desconto 
 

Ângulos 
Ângulos e seus elementos  
Medida de um ângulo  
Classificação de um ângulo  
Ângulos congruentes  
Operações com medidas de ângulos  
Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes  
Bissetriz de um ângulo 
Ângulo complementares e ângulos 
suplementares 
Ângulos oposto pelo vértice 
  
Simetria  
Reconhecendo a simetria 
Simetria em relação a uma reta 
 
Área de regiões poligonais planas 
O conceito de área  
Figuras equivalentes  
Área de paralelogramo 
Área do triangulo 
Área do losango 
Área do trapézio 
  



 

Português 

III Etapa IV Etapa 

Leitura e interpretação de texto 
Preposição: combinação e contração 
Transitividade verbal; objetivo direto e 
objeto indireto.  
Funções dos pronomes pessoais: 
pronomes retos e oblíquos. 
Os pronomes e a coesão textual. 
Emprego de A a Há  

Leitura e interpretação de texto 
Tipos de predicado: Predicado verbal, 
predica do nominal. 
Adjunto Adnominal Predicado verbo –
nominal, Adnominal. 
Adjunto adverbial  
Emprego de Mas e Mais 
 
 

 

 

Lengua Española  

Contenidos  de la   III ETAPA Contenidos de la V ETAPA 

 Los problemas y estados de 
salud; 

 Los profesionales de salud y los 
tratamientos; 

 Los Deportes y las actividades 
físicas; 

 Pretérito Indefinido de Indicativo: 
verbos irregulares; 

 Interjecciones; 
 Expresar oposición entre dos 

conceptos “pero” y “sin 
embargo”; 

 Verbo doler; 
 Las comidas y los alimentos; 
 Los condimentos, las Bebidas y 

los postres; 
 Usos de muy y mucho; 

 Pronombre Objeto directo; 
 Colocación de los Pronombres 

Objeto Directo; 
 Las prendas de Vestir; 
 Los Accesorios y los calzados; 
 Los Colores; 
 Los números ordinales; 
 La Apócope; 
 Comparaciones; 
 Acentuación de palabras 

agudas, graves, esdrújulas y 
sobresdrújulas;  

 
 

 


