
                                                                                                                                                          
 

 
Comunicado 72/2018 

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 8º ano.  
 

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

Educação Física História 

 Importância da atividade física e da alimentação 

saudável 

 Regras básicas do Futevôlei 

 Características dos esportes adaptados vistos em sala 

de aula. 

 Ideias políticas e sociais de Rousseau 

 Ideias políticas e sociais de Voltaire 

 Ideias políticas e sociais de Montesquieu 

 Etapas da Revolução Francesa 

 Simbologias e significados da Revolução Francesa. 

 Influências iluministas na Inconfidência Mineira e 

Independência norte-americana 

 Liberalismo econômico de Adam Smith- 

 Laissez-faire, laissez-passer 

Ciências Língua Inglesa 

 Sistema Cardiovascular  Units 5-8 

 Simple future will / won’t 

 Past tense of the verb to be 

 Simple past -  did 

 Regular and Irregular verbs 

Geografia Língua Portuguesa 

 A deriva continental 

 A evolução geológica da Terra 

 Eras geológicas 

 Agentes externos e internos, responsáveis pela 

alteração do relevo terrestre 

 As placas tectônicas 

 O continente americano 

 A diferença na ocupação do continente americano 

 América sobre o ponto de vista físico geológico 

 Figuras de linguagem (metáfora, comparação, 

metonímia, personificação, hipérbole, eufemismo e 

ironia) 

 Sentido denotativo e conotativo 

 Palavras homônimas e parônimas 

 Transitividade verbal 

 Pontuação 

 Tipos de sujeito 

Espanhol Matemática 

 Regras de gênero (masculino e feminino)  

 Número (singular e plural) do espanhol.  

 Uso e forma dos pronomes demonstrativos. 

 Formalidade e informalidade no tratamento (Tú / 

usted) 

 Valor numérico de expressões algébricas 

 Operações com monômios 

 Polinômios 

 Redução de termos semelhantes 

 Operações com polinômios 

Ensino Religioso 

 O discernimento como um dos grandes desafios do 

ser humano 

 A mulher como companheira e ‘metade’ do homem 

numa relação de gênero fundamentada no respeito e 

no cuidado 

 O valor da mulher na Bíblia 

 Protagonismo juvenil.  

 Campanha da Fraternidade 2018 e a realidade juvenil; 

 A sustentabilidade presente na Bíblia e as principais 

problemáticas ambientais 

 

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/

