
 

 

 

SIMULADOS 6° ANO – 17/08 
 

• MATEMÁTICA: comparação de frações; adição e subtração de frações; multiplicação 

e divisão de frações; potenciação de fração; problemas com frações. 

• HISTÓRIA: capítulo 08 – A Grécia Antiga. 

• ESPANHOL: la casa (localização e os objetos encontrado em cada habitação).  

CIÊNCIAS: capítulo 05 – A água no planeta Terra; A água e os ambientes na Terra; 

Composição da água; A água e seus estados físicos; Ciclo hidrológico. 

 

SIMULADOS 7° ANO – 17/08 
 

• MATEMÁTICA: compreender a ideia de expressão algébrica; simplificar expressões 

algébricas; identificar fórmulas e seus elementos. 

• ESPANHOL: vacaciones (tipos de viaje). 

• HISTÓRIA: cap. 06 – A formação dos Estados europeus, páginas 280 e 291. 

CIÊNCIAS: capítulo 05 – estudando os animais vertebrados; características gerais dos 

vertebrados; peixes; anfíbios. 

 

SIMULADOS 8° ANO – 17/08 
 

• MATEMÁTICA: reconhecer os elementos de um triângulo (vértices, lados, ângulos 

internos e ângulos externos); classificar triângulos quanto à medida dos lados e dos 

ângulos; construir triângulos com régua e compasso; identificar a altura, a bissetriz, a 

mediatriz e a mediana de um triângulo e seus pontos notáveis (ortocentro, encentro, 

circuncentro e baricentro); construir mediatriz de um segmento com régua e compasso; 

construir mediatizes de um triângulo com software. 

• ESPANHOL: la ciudadanía; los derechos y los deberes del niño (CDN). 

• HISTÓRIA: cap. 08 – O Primeiro Reinado. 

CIÊNCIAS: capítulo 07 – Reprodução humana I; A importância da reprodução; 

Sistema genital masculino e feminino; sexo e sexualidade. 

 

SIMULADOS 9° ANO – 17/08 
 

• MATEMÁTICA: identificar a hipotenusa e os catetos em um triângulo retângulo; 

compreender o teorema de Pitágoras; usar o teorema de Pitágoras como um procedimento de 

cálculo; verificar por meio do teorema de Pitágoras se um triângulo é retângulo; resolver 

problemas de aplicação do teorema de Pitágoras. 

• ESPANHOL: fuentes de energía. 

• QUÍMICA: substância e mistura.  

• BIOLOGIA: Capítulo 07 – As leia de Newton, trabalho e energia mecânica; Força e 

movimento; As leis de Newton; Força peso. 

HISTÓRIA: capítulo 08 – O Brasil na atualidade, páginas 314 a 327. 


