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ADAPTAÇÃO E SONDAGEM 2021 – Matriz de Referência
7º Ano do Ensino Fundamental
Serão abordados no teste de sondagem os seguintes domínios:
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração;
Operar com os números naturais: adicionar, multiplicar, subtrair e dividir;
Calcular potências e raiz quadrada de quadrados perfeitos;
Diferenciar múltiplos e divisores de um número e calcular o m.d.c. e o m.m.c.
de números naturais;
Localizar números racionais na reta numérica, utilizando a ordenação no
conjunto;
Identificar fração como representação que pode estar associada ao significado
parte-todo;
Resolver situações problemas envolvendo operações básicas: adição,
subtração, multiplicação, divisão;
Identificar figuras espaciais a partir de suas planificações;
Resolver problemas que envolvam o cálculo da área de figuras planas,
desenhadas em malhas quadriculadas;
Interpretar e utilizar dados apresentados num gráfico de colunas.

COMPONENTE CURRICULAR: Português
Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal e não-verbal,
relacionando texto e contexto de uso;
Produzir textos coerentes, coesos e adequados a seus destinatários, aos
objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados;
Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em
diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente e
inferindo as intenções de quem os produziu;
Ler e interpretar poemas, textos argumentativos, notícia, debates e entrevistas;
Apresentar conhecimento das seguintes classes gramaticais: verbo, substantivo,
adjetivo, pronome, numeral, advérbio;
Identificar sujeito e predicado e tipos de sujeito;
Transitividade verbal: objeto direto e indireto;
Verbo de ligação e predicativo do sujeito;
Noções gerais de acentuação e pontuação;
Criar textos narrativos.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Apresentar

conhecimentos

das

seguintes

classes

gramaticais:

adjetivo,

substantivo, artigo, numeral, pronome e verbo;
O candidato deverá portar, no dia da avaliação, caneta/lápis e borracha (se
presencial);
Garrafinha com água;
Lanche (caso necessite);
É sempre válido recordar a necessidade de ler com atenção os comandos da
avaliação e procurar manter-se tranquilo, respondendo ao solicitado, a partir dos
conhecimentos prévios adquiridos nas experiências escolares anteriores.
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