








 

 
 

 

Conteúdos de Acesso ao 7º ano – Ensino Fundamental II 

Língua Portuguesa 
 

 Interpretação e compreensão de texto 

 Denotação e conotação 

 Fonemas: encontros consonantais e encontro 

vocálicos 

 Morfologia: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, 

artigo, preposição, numeral e advérbio  

 Regras de acentuação 

 Fábula: características do gênero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matemática 
 
 Reconhecer e utilizar características do sistema de 

numeração decimal, tais como agrupamento e troca 
na base 10 e princípio do valor posicional. 

 Reconhecer a escrita, por extenso, dos numerais. 
 Estabelecer trocas entre cédulas e moedas em função 

de seus valores. 

 Estimar medidas de grandezas utilizando unidades de 
medida, convencionais ou não. 

 Identificar diferentes representações de um mesmo 
número racional. 

 Resolver situação-problema com números naturais, 
envolvendo diferentes significados da subtração. 

 Resolver situação-problema com números naturais, 
envolvendo diferentes significados da divisão. 

 Resolver situação-problema com números racionais 
expresso na forma decimal envolvendo adição e 
subtração. 

 Identificar a localização de números naturais na reta 
numérica. 
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