
                                                                                                                                                          
 

 
 

Comunicado 71/2018 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Informamos que no dia 20 agosto de 2018 (segunda-feira) acontecerá o Provão (prova objetiva que consta de 50 

questões). Valor da prova: 9,0 pontos para cada disciplina. Abaixo listamos os conteúdos da prova do 7º ano.  
 

Calendário de provas trimestrais disponível no site da Obra: www.sjo.org.br  

Artes Educação Física  

 Teoria da Cor: 

   Cores primárias 

   Cores secundárias 

   Cores complementares 

 Esporte: comportamento ético nas práticas 

esportivas 

 Futsal: conhecimento sobre as regras 

 Basquete: fundamentos básicos 

 Handebol: conhecimento sobre as regras 

 Atletismo: conhecimento as sobre modalidades do 

atletismo 

Ensino Religioso Língua Inglesa 

 Liberdade Religiosa 

 Diversidade religiosa no Brasil e suas 

descendências (Afro-brasileiras, Indígenas, etc) 

 Historia das religiões 

 Units 5-8 

 Frequency adverbs 

 Countable and uncountable nouns 

 Simple presente 

 Present continuous 
Geografia Língua Portuguesa 

 O IBGE 

 Região. 

 A evolução da regionalização brasileira 

 As regiões do IBGE 

 Regionalização brasileira 

 As regiões geoeconômicas 

 A regionalização do Brasil, segundo Milton Santos 

(Os 4 Brasis) 

 Interpretação de texto (Literatura de Cordel e Poema) 

 Identificar marcas de formalidade ou informalidade 

 Classificação das rimas (interpoladas, cruzadas ou 

emparelhadas) 

 Advérbio 

 Modo imperativo 

 Livro Indez 

Ciências Matemática 

 Artrópodes e Equinodermos 

 Características gerais 

 Principais Grupos 

 Importância Ecológica e Econômica 

 Números racionais: operações básicas, potenciação, 

expressões numéricas e resolução de problemas 

 Equações: simplificação de expressões algébricas, 

substituição de valor numérico, resolução de equações 

e resolução de problemas 

História 

 As Cruzadas- conceitos e sua contribuição para 

aproximação do Ocidente e Oriente e 

Renascimento Comercial 

 Baixa Idade Média: transformações- Burguesia, 

comércio, ciência, peste negra 

 Jirad- guerra santa islâmica- símbolos Peste negra- 

origem, consequências e o castigo de Deus 

 Gótico e Românico na arquitetura- diferenças 

 Influências árabes na Europa: matemática, palavras de 

origem árabe no português. 
 

Relembramos que em caso de ausência do aluno: 
- somente no dia posterior à prova não realizada, com justificativa de um responsável na agenda escolar 

JUNTAMENTE com apresentação de um documento que comprove a ausência (por exemplo, atestado médico, 

odontológico), a prova será repetida. NÃO REPETIREMOS PROVA apenas com a justificativa na agenda. É 

necessário um documento que comprove a ausência. 

Atenciosamente, 

 

 
“Minha alegria é que venham muitas crianças aos nossos colégios para que possamos levá-las a Deus.”   - Santa Cândida                                                                                                                                                 

http://www.sjo.org.br/

