
                                                                                                                                                          
 

 
 

Comunicado 117/2018 

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2018. 

Senhores pais e/ou responsáveis,   

Informamos que no dia 10 de novembro de 2018 (sábado) 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  

 Definições e conceitos: composição, ponto, 

linha, forma, cor, cor primária, secundária e 

complementar, abstração. 

 Regras do voleibol,  

 Conhecimento sobre tática e posições jogadores no 

handebol,  

 Fundamentos da ginástica artística,  

 Regras do basquetebol,  

 Conhecimento histórico sobre a capoeira. 

Ensino Religioso Língua Inglesa 

 Reforma e Contra Reforma; 

 Interpretações bíblicas; 

 Os diferentes tipos de Igrejas que surgem após 

a Reforma. 

 Unit 9-11 

 Present Continuous X Simple present; 

 Reading Interpretation. 

Geografia Língua Portuguesa 

 Brasil, processo de regionalização oficial. 

 Índices de natalidade e mortalidade no Brasil. 

 Processo de migrações internas. 

 Migrações externas. 

 Expectativa de vida no Brasil.  

 Interpretação de textos,  

 Advérbio,  

 Preposição,  

 Pronome,  

 Complemento verbal (objeto direto e indireto), 

 Transitividade verbal,  

 Sujeito e predicado,  

 Conjunção,  

 Livro “O Corcunda de Notre Dame”. 

Ciências História 

 Reino animal: Vertebrados; 

 Peixes, anfíbios e répteis; 

 Características Gerais; 

 Principais Grupos; 

 Importância ecológica e econômica.   

 Renascimento;  

 Reforma Protestante; 

 Contrarreforma.  

Matemática  

 Resolução de equações,  

 Resolução de sistemas de equações,  
 

 Interpretação de problemas envolvendo equações, 

ângulos: tipos e classificações de ângulos, medidas 

de ângulos. 
 

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/

