
OBJETIVOS DA 1ª ADE 

7º Ano - 2º Trimestre/2020 
 

HISTÓRIA – Profª. Nemésia 

 Entender os fatores que levaram a Idade Média 

entrar numa crise no Século XIV: Guerra, Peste e 

Revoltas sociais. 

 Entender as principais características do 

Renascimento Cultural.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profª. Nicole 

 Perceber o contexto como determinante do 

sentido das orações e consequentemente das 

classificações sintáticas; 

 Analisar sintaticamente as orações e reconhecer: 

predicação, predicativo, adjunto adverbial, 

complementos verbais (Objeto direto e indireto) 

 Compreender o comportamento do verbo na 

oração e classificá-lo quanto à predicação. 

 Classificar e reconhecer os tipos de predicado: 

nominal, verbal e verbo-nominal. 
 

MATEMÁTICA – Profª. Gabriella 

 Cálculo de volumes de sólidos geométricos; 

 Conversão de unidades de volume e capacidade; 

 Operações envolvendo raízes quadradas; 
 

REDAÇÃO – Profº. Breno 

 Interpretação de texto 

 Texto narrativo 
 

GEOGRAFIA – Profª. Amanda 

 Recursos energéticos 

 Modos de produção 

 Modelos de produção 

 Tipos de indústria 

 Fatores clássicos de localização da indústria. 
 

INGLÊS – Profª. Juliana 

 Uso de verbos de ação; 

 Uso adequado do verbo modal CAN em suas 

formas afirmativa, negativa e interrogativa; 

 Expressão de habilidades que as pessoas podem 

ou não ter; 

 Noção de “collocations” (combinação de 

palavras); 

 Reconhecimento de verbos auxiliares de uma 

frase a fim de fornecer “short answers”; 

 Reconhecimento e diferenciação de instrumentos 

musicais; 

 Uso adequado do tempo verbal presente simples 

e dos verbos auxiliares DO e DOES; 

Espanhol – Profº. Márcio 

 Vocabulário relacionado a economia e 

desperdício. 

 Verbos de irregularidade própria no presente do 

indicativo. 

 Locução verbal de futuro (ir + a + verbo no 

infinitivo) 

 Números ordinais. 

 Forma impessoal do verbo HACER. 

 

CIÊNCIAS – Profª. Aline 

 Identificar as relações de parentesco evolutivo por 

meio de uma filogenia (Módulo 7); 

 Reconhecer que as filogenias são constituídas de 

grupos naturais com um ancestral comum e 

membros que compartilham características que os 

diferenciam dos demais grupos (Módulo 7); 

 Reconhecer as novidades evolutivas em uma 

filogenia (Módulo 7 e 8); 

 Reconhecer os três domínios, os reinos de seres 

vivos contidos em cada um deles e suas principais 

características (Módulo 8); 

 Conhecer as principais características dos vírus e 

relembrar o porquê de poderem ou não ser 

considerados seres vivos (Módulo 9); 

 Reconhecer os vírus como agentes causadores 

de certas doenças e as formas de prevenção mais 

recomendadas de algumas viroses (Módulo 9); 

 Reconhecer a importância ambiental dos vírus, 

como no controle biológico e no tratamento de 

esgotos (Módulo 9); 

 Conhecer as principais características das 

bactérias e entender por que elas são 

consideradas os seres vivos estruturalmente mais 

simples conhecidos (Módulo 10); 

 Reconhecer as bactérias como agentes 

causadores de certas doenças (Módulo 10); 

 Conhecer os papéis das bactérias no ambiente e 

como podem ser utilizadas em benefício dos seres 

humanos (Módulo 10); 

 Reconhecer as principais diferenças entre 

organismos eucariotos e procariotos (Módulo 8 a 

10); 

 Conhecer as principais características dos 

protozoários relacionadas a obtenção de alimento 

e a locomoção (Módulo 12); 

 Caracterizar as relações ecológicas de 

mutualismo, parasitismo e comensalismo em 

protozoários (Módulo 12). 



 Interpretação textual. 
 


