Admissão 2021 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
O Colégio Elizabeth Kalil tem o prazer de recebê-lo para um teste de seleção. Com muito carinho
preparamos avaliações que permitam a percepção de seus conhecimentos e habilidades. Através de
estratégias de leitura, interpretação e raciocínio lógico-matemático, envolvendo soluções de
situações-problema necessárias à construção do conhecimento.

Competências e habilidades a serem observadas
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
ESTUDO DE TEXTO
 Leitura e análise de textos diversos.
 Textos verbais e não verbais (narrativo literário, jornalístico, anúncio publicitário, carta, fábula, lenda, conto,
poema, tirinha)
 Habilidades de leitura: compreensão, interpretação, síntese e reflexão.
 Procedimentos de leitura:
 Localizar informações explícitas no texto;
 Identificar o assunto principal do texto;
 Identificar elementos constitutivos da narrativa (personagens, tempo, espaço, tipo de narrador).
 Inferir sentido de palavras e expressões.
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS
 Identificar as seguintes classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, conjunção,
preposição e verbo.
 Reconhecer o valor das classes gramaticais contempladas na construção de sentido do texto.
GÊNEROS TEXTUAIS
 Textos narrativos: crônicas, histórias em quadrinhos, fábula, lenda.
 Identificar elementos da narrativa: narrador, personagem, espaço, tempo, discurso, enredo conflito ou
clímax narrativa
 Descrição de personagens, de espaços
 Textos expositivos: dicionário (grafia e sinonímia)
 leitura dos verbetes: palavras-guias, abreviaturas e significado
 Estudo do vocabulário / Sinônimos e antônimos / Sentido figurado e sentido real
 Ortografia / Uso das letras iniciais maiúsculas e das iniciais minúsculas / Pontuação

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS










Os números naturais:
Operações: Adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiação.
Resolução de problemas com números naturais.
Divisores e múltiplos:
Critérios de divisibilidade, números primos, decomposição de um número em fatores primos. MDC (Máximo
divisor comum), MMC (Mínimo múltiplo comum).
Problemas envolvendo MMC MDC.
Expressões numéricas
Números decimais: porcentagem, operações e problemas de aplicações.
Geometria: Perímetros, áreas, triângulos, quadrados, ângulos, unidade de medida
“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo.”
Paulo Freire

