
 

PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS – 2019 
PARA O 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
  As avaliações para os candidatos ao 7º ano serão focadas nas seguintes habilidades: 
 
Língua Portuguesa 

 Ler e interpretar gêneros de textos variados em linguagem verbal e não-verbal;  
 Localizar informações explícitas em um texto;  
 Identificar marcas de variantes linguísticas de natureza sociocultural, regional, de 
registro ou de estilo, e explorar as relações entre as linguagens coloquial e formal;  
 Inferir, em um texto, quais são os objetivos de seu produtor e de seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos utilizados;  
 Utilizar a intuição sobre unidades linguísticas (períodos, sentenças, sintagmas) como 
parte das estratégias de solução de problemas de pontuação; 
 Utilizar as regularidades observadas em paradigmas morfológicos como parte das 
estratégias de solução de problemas de ortografia e de acentuação gráfica;  
 Comparar e análisar as formas linguísticas, de modo a inventariar elementos de uma 
mesma classe de fenômenos e construir paradigmas contrastivos em diferentes 
modalidades de fala e escrita, com base: em propriedades morfológicas (flexão nominal, 
verbal; processos derivacionais de prefixação e de sufixação); no significado prototípico 
dessas classes; 
 Reconhecer as classes gramaticais;  
 Identificar os artigos e relacioná-los aos substantivos;  
 Compreender a função dos adjetivos como classe de palavra que modifica os 
substantivos;  
 Relacionar artigos, substantivos e adjetivos;  
 Identificar os verbos e flexioná-los de acordo com o tempo verbal apresentado;  
 Identificar as circunstâncias expressas pelos advérbios;  
 Produzir texto em variadas enunciações e gêneros textuais, de natureza descritiva 

e narrativa. 
 
MATEMÁTICA 

 Reconhecer as características e propriedades dos Números Naturais 
 Resolver situações problema que envolvam o uso das operações com números 

naturais (adição, subtração, multiplicação, divisão); 
 Compreender o conceito da potenciação como produto de fatores iguais e calcular 

potência; 
 Compreender o conceito de raiz quadrada por determinação geométrica. Identificar os 

múltiplos e divisores de um número natural; 
 Resolver situações problemas envolvendo o cálculo do M.M.C. e do M.D.C. 
 Identificar sólidos geométricos; 
 Relacionar a planificação ao sólido geométrico; 
 Reconhecer polígonos e seus elementos; 
 Reconhecer a necessidade de medidas padrão para melhor compreensão de 

fenômenos sociais e políticos; 
 Resolver situações-problema que envolvam o cálculo do perímetro das figuras planas; 
 Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de áreas de figuras planas. 


