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Conteúdo Programático para o CONCOC 2022 
 

7º ANO DO FUNDAMENTAL – Anos Finais 
A prova constará de 20 questões, sendo 10 de Matemática, 10 de Língua Portuguesa e uma Produção Textual.  
A duração da prova será de 3h. 
 

MATEMÁTICA 
As questões avaliarão a capacidade do aluno em resolver situações - problema, considerando a interpretação de 
enunciados e aplicação de conceitos. 
 

 Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de números naturais e expressões numéricas. 

 Frações: Operações básicas, simplificação e comparação. 

 Porcentagem por meio de frações decimais. 

 Múltiplos, divisores e critérios de divisibilidade. 

 Problemas envolvendo o Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. 

 Decomposição em fatores primos – MMC. 

 Análise de Tabelas e Gráficos. 

 Problemas envolvendo as operações básicas com números decimais. 

 Média aritmética simples e e média ponderada. 

 Potências e Raízes de números naturais e frações. 
 

GEOMETRIA  

 Figuras planas: conceitos, propriedades fundamentais e identificação. 

 Classificação e medidas de ângulos. 

 Perímetro e área de figuras planas. 

 Triângulos, quadriláteros e Circunferência: Propriedades fundamentais, comparação e identificação. 
 
 

PORTUGUÊS 
Leitura, compreensão e interpretação de gêneros diversos 

 Fábula, conto de fadas, conto popular, lenda, mito, carta, diário, notícia, poesia concreta e tirinha. 
 
Estudos linguísticos 

 Morfologia: análise e aplicação contextualizada de classes gramaticais (Substantivo, Adjetivo, Pronome, Verbo, 
Advérbio, Artigo, Numeral, Preposição e Interjeição). 

 Sintaxe: Frase, oração e período. 

 Fonologia: encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. 

 Semântica: sinônimo, antônimo, homônimo, parônimo. 

 Estilística: denotação e conotação, figuras de linguagem (onomatopeia e ironia). 

 Acentuação gráfica 

 Pontuação 

 Ortografia 
 
Produção Textual 
Produção de um texto de natureza narrativa (biografia, autobiografia, conto, carta ou diário), em que ocorra: 

 Elaboração de uma história adequada ao gênero proposto de maneira criativa; 

 Emprego da norma escrita padrão da língua portuguesa e da modalidade linguística adequada. 


