
 

Programa para processo admissional 2019 
 
7º ano do Ensino Fundamental 
 
1.    Língua Portuguesa 

● Interpretação de gêneros textuais narrativos diversificados (destaque para “História em          
quadrinhos”, “crônica” e “poesia”); 

● Conceitos de Língua e linguagem; Texto e contexto; 
● Intertextualidade (diálogo entre textos); 
● Conotação e denotação 
● Variação linguística: variedades regional, social e situacional; 
● O sintagma nominal: termo determinado e termo determinante; 
● Substantivo: definição, classificação, valor semântico e flexões;  
● Adjetivo: definição, classificação, flexões e valor semântico; 
● Artigo e numeral; 
● Os pronomes como elementos referenciais no texto. 

 
 
2.    Produção Textual 
O candidato deverá estar apto a escrever textos pertencentes à ordem do narrar e do descrever:                
conto maravilhoso, narrativa de suspense, notícias. 
 
 
3.    Matemática 
1)      Números 
1.1   Conjuntos dos números naturais 
1.2   Comparação de números naturais 
1.3   Operações: Adição Subtração, Multiplicação, Divisão 
1.4   Problemas envolvendo números naturais 
1.5   Múltiplos e Divisores; Critérios de divisibilidade; Cálculo do MDC e do MMC 
1.6   Problemas envolvendo MDC e MMC 
1.7   Números Racionais: Frações; Operações com frações: adição, subtração, multiplicação e 

divisão 
1.8   Expressões numéricas e problemas envolvendo números naturais, frações e números decimais 
2)      Reconhecimento de figuras geométricas planas e espaciais: quadrado, triângulo, retângulo, 

cubo, cilindro e cone; cálculo da área e do perímetro do quadrado e do retângulo; Plano 
Cartesiano: Localização pontos no plano. 

3)      Leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos e tabelas 
 
 
4. Inglês 

● Describing people and objects (Descrever pessoas e objetos) 
● Defining people and objects (Definir pessoas e objetos) – Relative Pronouns 



 

● Specifying what you want –Which one? Which ones? (Especificar o que uma pessoa quer) 
● Buying clothes (Comprar roupas) 
● Asking for description (Perguntar por descrição) 
● Talking about people’s physical description and personality (Falar sobre a descrição física 

das pessoas assim como a personalidade) 
● Giving opinions (Dar opiniões) 
● Talking about the present results of past actions – Present Perfect Simple (Falar sobre os 

resultados presents de ações passadas) 
● Talking about people’s past experiences – Present Perfect Simple and Past Simple (Falar 

sobre experiências passadas ) 
● Talking about tasks people have or haven’t completed yet- Present Perfect Simple (Falar 

sobre tarefas que foram ou não foram completadas) 
● Making invitations (Fazer convites) 
● Talking about indefinite things, places and people (Falar sobre coisas, lugares e pessoas 

indefinidas) 
● Talking about sensations- verbs of senses (Falar sobre sensações) 
● Making Future predictions – will 
● Talking about future possibilities – May; might (Falar sobre possibilidades no future) 
● Talking about distances and the duration of events (falar sobre distâncias e duração de 

eventos) 
● Talking about obligations and prohibitions (Falar sobre obrigações e proibições) 
● Talking about weight, height and speed  (Falar sobre peso, altura e velocidade) 
● Making comparisons (Fazer comparações) 
● Shopping for food (Comprar comida) 
● Offering, accepting and refusing food  (Oferecer, aceitar e recusar comida) 
● Narrating and ordering events (Narrar e ordenar eventos) 

 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Livros didáticos e paradidáticos adotados pelo(a) aluno(a) no 6º ano do Ensino Fundamental. 


