
                                                                                                                                                          
 

 
 

Comunicado 118/2018 

Belo Horizonte, 01 de novembro 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 8º ano.  
 
Calendário de provas trimestrais disponível no site da Obra: www.sjo.org.br  

Espanhol Educação Física  

 Verbos em presente, conjugação nominal e pronominal. 

 Reconhecimento de formas verbais em presente, regular 

e irregular, para diferentes sujeitos.  

 Identificar e distinguir o sentido de um verbo, quando 

conjugado na forma pronominal ou nominal.    

 História da dança. 

 Estilos de dança das regiões brasileiras 

 Benefício da atividade física para a saúde 

 História do Xadrez 

 Movimentações das peças de xadrez.  

Ensino Religioso Língua Inglesa 

 A relação dialógica e a superação dos conflitos. 

 A temática da Campanha da Fraternidade 2018 e sua 

relação com a política. 

 As escolhas e a responsabilidade pessoal.  

 Aspectos Tradições Religiosas, especialmente do 

Islamismo, que aproximam as pessoas e contribuem na 

superação de conflitos. 

 Sujeito heterônomo ou autônomo, segundo  o 

pensamento de Marilena Chauí. 

 Units 9-11 

 Simple past; 

 Past Continuous; 

 Regular verbs & Irregular verbs; 

 Reading Interpretation. 

 

Geografia Língua Portuguesa 

 África: diversidade étnica e cultural do continente 

africano; processo de colonização e descolonização da 

África. 

 África: aspectos físicos; características naturais do 

continente africano. 

 Interpretação de texto,  

 Aposto e vocativo,  

 Adjunto,  

 Adverbial,  

 Uso dos porquês,  

 Conjunções coordenativas. 

Ciências História 

 Sistema Urinário: principais órgãos, 

 Funções, formação da urina e problemas de 

 Saúde. 

 

 Fases da história do Brasil- datação e eventos 

 Constituição outorgada de 1824; 

 Independência do Brasil e dívida externa 

 Bloqueio continental de Napoleão e fuga     da família real 

para o Brasil; 

 Medidas de D.João VI no Brasil e aceleração do processo de 

Independência política; 

 Bolívar, San Martin, Morelos e Tiradentes; 

 Ideias de Liberdade na América colonial 

Matemática  

 Casos de fatoração e aplicações; 

 Frações algébricas e simplificação de frações algébricas; 

 

 Geometria: ângulos opostos pelo vértice, ângulos 

complementares e suplementares, retas paralelas cortadas por 

uma transversal. 
 

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/

