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Nas Olimpíadas, ao longo dos últimos
jogos, a participação de atletas brasileiros tem
aumentado. A participação de atletas do
sexo feminino, em especial, foi crescente,
como pode ser visto na tabela ao lado.

Olimpíadas

Homens

Mulheres

Barcelona (1992)

146

51

Atlanta (1996)

159

66

Sidney (2000)

111

94

Atenas (2004)

125

122

Pequim (2008)

144

133

COMITÊ OLIMPÍCO BRASILEIRO.O Brasil nos jogos. Disponível em <www.cob.org.br>

 Para que seja realizada uma melhor avaliação do crescimento do número de atletas
brasileiros do sexo feminino nos Jogos Olímpicos, construa, no papel quadriculado, um gráfico
de barras duplas com as informações da tabela acima.

Coordenadoria de Educação

olimpiadas.uol.com.br

Quantidade de atletas brasileiros participantes em Olimpíadas

10.651

11000

10.625
olimpiadas.uol.com.br

olympic.org

9356

9500
9000
8500
8000
Barcelona
1992

MATEMÁTICA

10.318

10500
10000

Pesquise a quantidade de atletas participantes da
Olimpíada de Londres nesse ano de 2012.

11.196

11500

Atlanta
1996

Sidney
2000

Atenas
2004

Pequim
2008

3º BIMESTRE / 2012

Quantidade de atletas participantes
em Olimpíadas

- 7º Ano

Este gráfico refere-se à quantidade de atletas de todo o mundo que participaram das Olimpíadas acima citadas.

As mascotes da Olimpíada e da
Paralimpíada-2012, Wenlock e
Mandeville, posam em escola de
Londres

Então, agora, é só esperar uma bela participação dos atletas brasileiros, nas Olimpíadas, no Rio
de Janeiro, em 2016 e nos prepararmos para recepcionarmos os atletas de todo o mundo, aqui, em
nosso município e em nosso estado.

3
portalwebnews.com

forumch.com.br

Valeu, Brasil!

A tabela abaixo mostra a altura, em metros, de alguns jogadores do time.
Nome
Altura (m)

Giovane

André

Gustavo

Sérgio

Rodrigão

Nalbert

Dante

1,96

1,95

2,03

1,84

2,05

1,95

2,01

Coordenadoria de Educação

Em 2004, a seleção brasileira de vôlei brilhou nas Olimpíadas de Atenas, ganhando a medalha de ouro.

Escreva as alturas em ordem crescente:

 João resolveu representar as alturas dos jogadores, utilizando um gráfico de barras, mas esqueceu de

planetaeducacao.com.br

2,1
2,05
2
1,95
1,9
1,85
1,8
1,75
1,7

MATEMÁTICA

identificar todas as barras.

Giovane

B

C

D

E

F
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De acordo com a tabela, a diferença entre a maior altura e a menor é de .......................... metros.

- 7º Ano

.......................................................................................................................................................

Rodrigão

Jogador

a) Com os dados da tabela, escreva o nome dos jogadores que estão faltando no gráfico.
b) Que barras correspondem aos jogadores com a mesma altura?..........................................

4

Vamos ver a quantidade de
ingredientes de cada bolo.

Veja os ingredientes de dois bolos:

0,500 kg

manteiga 1

0,120 kg

leite

250 ml

ovos

kg
8
1 l
4
3

0,220 kg

2
gartic.uol.com.br

1 kg = 1000 g
1l = 1000 ml

Os ingredientes em que a quantidade a ser utilizada é igual, nos dois bolos, são a .................. e o ..................... .
1
Pois,
de um quilo é equivalente a.................gramas ou............................quilogramas.
2
E, 1 de um litro é equivalente a......................ml ou.......................................mililitros.
4
3
Se a receita pedisse
de um quilo, seria equivalente a.......................gramas ou...................................quilogramas.
4
1
Então, de um quilo é equivalente a.......................gramas ou.......................quilogramas.
8
3
E se a receita pedisse
de um quilo, seria equivalente a...............gramas ou.................quilogramas.
8
Tia, resolvi!
Vamos fazer o
Bolo Delícia?

3º BIMESTRE / 2012

farinha

1 kg
4
1 kg
2

- 7º Ano

açúcar

Bolo Espetacular

MATEMÁTICA

Bolo Delícia

Coordenadoria de Educação

Duda pediu ajuda a sua tia para fazer um bolo.

Tia, estou na
dúvida. Qual dos
dois eu faço?

Claro!
Vamos lá!

5

Dezena

Unidade

Décimo

Centésimo

Milésimo

1,3
1,13
Complete com zeros, de modo que os dois valores tenham o mesmo número de casas decimais.
a) Vamos escrever por extenso:
1,3 = ........... inteiro e ............ décimos.
ou ........... décimos
ou ........... centésimos.

Você sabe resolver
estas questões,
André?

Claro, Duda.

- 7º Ano

1,13 = .......... inteiro, .......... décimo e ............ centésimos
ou ........... centésimos.
b) O maior desses dois números é ................ .
2- Correlacione as colunas e, depois, escreva, nos retângulos, as frações decimais correspondentes:
(A) 1,5

(

) cento e cinco milésimos.

(B) 0,15

(

) quinze milésimos.

(C) 0,105

(

) quinze centésimos.

(D) 0,015

(

) quinze décimos.

Coordenadoria de Educação

Centena

portalsaofrancisco.com.br

MATEMÁTICA

Número
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1- Qual é o maior: 1,3 ou 1,13?

6

3,680kg

2º dia

3,570kg

3,570kg

3º dia

3,270kg

4º dia

3,140kg

2 meses

5,150kg

5 meses

7,600kg

8 meses

9,220kg

10 meses

10,200kg

12 meses

11,050kg

Décimo

Centésimo

Milésimo

3

6

8

0

maquiamos.com.br

ilove.terra.com.br

a) Do 1º dia ao 4º dia, João ganhou ou perdeu massa?...................... .Quantos quilogramas?
............... kg ou ............. g.
b) Qual foi o ganho de massa do 2º ao 5º mês? ..................... kg ou ................... g.
c) Qual foi o ganho de massa do 5º ao 8 mês? ....................... kg ou .................... g.
d) Escreva, por extenso, o maior desses números (não a quantidade):
________________________________________________________________________

O meu irmão é
muito fofo!!!

Coordenadoria de Educação

3,680kg

Unidade

3º BIMESTRE / 2012

1º dia

Dezena

- 7º Ano

Massa

MATEMÁTICA

João é o irmão caçula de Duda. Veja a tabela com o massa do João durante seu primeiro ano de vida.
Complete o quadro abaixo:

e) O menor desses números, escrito por extenso (não a quantidade), é:
________________________________________________________________________
f) O número decimal sete mil e seiscentos milésimos escrito, com algarismos, é ............. .
g) Nove inteiros e vinte e dois milésimos, escrito com algarismos, é ..................... .

7

O lançamento de dardos é uma das provas mais antigas do atletismo. Foi
disputado nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados na Grécia.
É uma modalidade esportiva em que o atleta deve arremessar um dardo com o
objetivo de alcançar a maior distância possível.
Atleta

Melhor lançamento
(em metros)

Barbara Spotakova (República Tcheca)

71,42

Mariya Abakumova (Rússia)

70,78

Christina Obergföll (Alemanha)

66,13

Coordenadoria de Educação

atletismofacos.blogspot.com

+
+

5,6
+

+
=
5,15

=

7,5
+

=
=

+

por números que tornem as igualdades verdadeiras.
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Complete as cruzadas, substituindo os

MATEMÁTICA

a) Calcule a diferença, em metros, entre a 1ª e a 2ª colocada: __________________________.
b) No Troféu Brasil de Atletismo de 2008, a brasileira Alessandra Resende arremessou o dardo
na marca de 53,95 m. Qual a diferença entre Alessandra e a 1ª colocada? _______________.

- 7º Ano

Nesta tabela, estão indicadas as marcas das três primeiras colocadas, na prova feminina de
lançamento de dardo, nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

=
=

12,83

Agora, que já sabe o que são números decimais, o que
você acha de visitar o site da Educopédia
(www.educopedia.com.br) e fazer as atividades de
matemática do 7º ano? Você pode entrar no site como
visitante! Seu Professor vai auxiliá-lo.

8

Para calcular a área devo multiplicar:
3,7 m. 4,3 m =.........................m² (metro quadrado).

a) A área da sala de Lúcia possui......................m². Portanto, ela precisará comprar.......................m²
de piso.
b) Se cada caixa com um m² de piso custa R$ 15,75, ela deverá comprar........................caixas e
pagará R$.............................

canstockphoto.com.br

 Bernardo foi a uma loja de jogos de computador. Ao sair da loja, ele pagou R$ 11,25 pelas 4,5 horas
que ficou jogando.
Bernardo pagou, por cada hora jogada, ............. reais.
Quando dividimos um número
decimal por 10,100 ou 1000, a
45
1 125
4,5 = ___
11,25 = _____
vírgula desloca-se para a
........
...........
esquerda, uma, duas ou três
casas respectivamente (o
Para calcular uma hora...
mesmo número de zeros
......
do fator decimal).
.......
.......
.......
1 hora → 11,25 : 4,5 = ______ : _______ = ______ . ______
.
100
10
45
.......
........ = .....................
1 hora → ______
........

Coordenadoria de Educação

4,3 m

3º BIMESTRE / 2012

3,7 m

Quando
multiplicamos
um número decimal por
10,100 ou 1000, a vírgula
desloca-se para a direita,
uma, duas ou três casas
respectivamente
(o
mesmo número de zeros
do fator decimal).

- 7º Ano

A área da sala é
dada pelo produto do
comprimento
pela
largura.

MATEMÁTICA

 Lúcia quer trocar o piso da sua sala. Este piso tem formato retangular, medindo 4,3 m de comprimento e 3,7 m
de largura.
Quantos metros quadrados de piso ela precisará comprar?

9

 Na semana passada, José Antônio colocou 42,5 litros de álcool em seu carro, pagando R$ 1,88 por litro.
a) Quanto José Antônio pagou pelo combustível na semana passada?
425
188 = ______ = ..............
42,5. 1,88 = ____ . _____
1000
......... .........
José Antônio pagou R$.......................... pelo álcool na semana passada.

pt.dreamstime.com

b) Se ele tivesse abastecido nesta semana, José Antônio gastaria R$ ..................... .

Coordenadoria de Educação

Nesta semana, o preço do álcool baixou. O litro passou a custar R$ 1,56, no mesmo posto.

425 . _____
156 = ______ = ..............
42,5. 1,56 = _____
1000
........... ...........
c) Colocando a mesma quantidade de álcool da semana passada, José Antônio economizará
- ........................ = .......................
gartic.uol.com.br

d) Se ele quiser gastar a mesma quantia que gastou na semana passada com o álcool,

MATEMÁTICA

poderá colocar, aproximadamente, ................... litros em seu carro.
100
156
799
799
79,9 : 1,56 = _____ : _____ = _____ . ______ = _______ =_________
1560
........... ......... .......... ..........

3º BIMESTRE / 2012

....................

- 7º Ano

R$..........................

79 900 : .................. são, aproximadamente, ..............................

10
semprealegria.com

Resultado
estimado

Resultado na
calculadora

3,01 + 5,906 + 31,1
26,102 - 15,9
11,04 x 2,93
31,9 : 8,01

Estimar é o mesmo que encontrar
um valor aproximado.
O procedimento é realizado,
adequando um ou mais dos
termos, de forma que o cálculo
seja facilitado. Por exemplo:
3,19 : 8,01 ≅ 32 : 8 = 4

a

b

MATEMÁTICA

82,6
37,6
25,2
14

11,2

1,2

3º BIMESTRE / 2012

a+b
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Vou dar uma dica.

2 – Complete a pirâmide:

45

Coordenadoria de Educação

1- Estime os resultados das operações a seguir. Depois, calcule, com o auxílio de uma
calculadora, os resultados exatos.

3,1
Agora, que você já sabe o que são números decimais, o
que você acha de visitar o site da Educopédia
(www.educopedia.com.br) e fazer as atividades de
matemática do 7º ano, aula 10? Você pode entrar no
site como visitante! Seu Professor vai auxiliá-lo.

11

4 4 16
 
 0,16
10 10 100

0,92 

 

10 10 100

 1,22  ................
0,062 

(+1,5)º = 1

As propriedades também
valem para as potências
de mesma base.
(-1,3)². (-1,3)³ = (-1,3)5

................

Quando elevamos um número decimal ao
quadrado, o número de casas decimais dobra.

[(3,8)²]³ = (3,8)6

(0,7)³ : (0,7)² = (0,7)¹

 Agora, é a sua vez!
1- Vamos calcular o valor das potências:
2
a)  1  =...........
b) (-2,4)³=....................
5
2- Complete as sentenças:
a)  2  2  2 3  2  23   .....
        =   =...............
3 3 3  
.....
b) (0,8)5 : (0,8)³ = (...........)
=...............

2

2
c)   =...............
6
7

5

c)  1    1    
 10   10   

d) (-0,3)º=......................

3º BIMESTRE / 2012

1

2 2
  
3 3
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0,42 

- 7º Ano

É fácil! Usamos o
mesmo processo dos
números inteiros.

MATEMÁTICA

Como posso encontrar
uma potência natural
de números racionais?

Se transformarmos os
números decimais, em
frações decimais, fica
bem mais fácil!

.....
=............... =...............

2

2
.....
d)  3     

  =............... =...............
 10  
 

12

Mas, também,
pode ser  5 .
8

Qual é esse
número?

A raiz quadrada é a operação
inversa
da
potência
de
expoente 2, isto é, operação
de elevar ao quadrado.
É isso aí! Existem duas respostas:  5 ou  5 .
8
8

Coordenadoria de Educação

5
A solução é  .
8

Um número que elevado
ao quadrado é 25 ?
64

O quadrado de um número
racional é sempre positivo?

2

0,04 

0,09 

Sim, como nos inteiros. Para

4

100

100



0,25  ...............

1,21  ...............

achar, extraímos a raiz quadrada
25
de
.
64

4
2

 0,2
100 10

100



10

 ...............
Quando extraímos a raiz
quadrada de um número
decimal,
encontramos
um
número com a metade da
quantidade de casas decimais.

3º BIMESTRE / 2012

Com a radiciação, podemos
fazer a mesma coisa que a
potenciação de números
decimais. Vamos transformar os
números decimais em frações?

25
 5
  
64
 8

- 7º Ano

ou

MATEMÁTICA

25
 5
  
64
 8

2

13

1- A área do quadrado ao lado é 1,44m².

Como podemos
calcular a medida do
lado desse quadrado?

Área = L x L = L²
Como sabemos que a área desse quadrado é __________m²,
podemos concluir que L²= 1,44m².
Agora, usaremos a operação inversa da potenciação, a ____________,
para encontrar o valor da medida do lado do quadrado.
L= 1,44 m²=

100

m²=

10

É fácil! Primeiro,
encontraremos a área
de um quadrado,
multiplicando a medida
do lado por ele mesmo.

Coordenadoria de Educação

Usando a radiciação...

m = ____ m

A medida do lado desse quadrado é _______ m.

m²=

100

m²=

10

m = ____ m

P = 4 x L = 4 x _____ = _____ m
3- Complete:
a) (+5,6)² = ________ x ________ = _________.

Lembre-se de que o perímetro
é a soma dos lados.

3º BIMESTRE / 2012

L= 127,69

MATEMÁTICA

O perímetro desse salão é _______m.

- 7º Ano

2- O salão de festas do meu prédio tem a forma de um quadrado. Sua área é 127, 69m².

b) O quadrado de um número é sempre um número _____________.
c) 5,6² = 31,36, então 31,36 = __________.
d) 1,9² = __________. Então,

3,61 = _________.

e) A raiz quadrada de 2,25 é ________.
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R$ 2,10

Pacote de salsicha

R$ 3,25

Garrafa de refrigerante

R$ 3,90

Ela levou R$ 50,00 para pagar a conta.
a)Correlacione as duas colunas. Na coluna da direita, estão as expressões numéricas que representam as
situações da coluna da esquerda:
(

) 50 – (2. 2,10 + 2. 3,25 + 3. 3,90)

(B) valor da compra dos pãezinhos

(

) 2. 3,25

(C) valor da compra das garrafas de refrigerante

(

) 2. 2,10 + 2. 3,25 + 3. 3,90

(D) valor da compra total de Silvia

(

) 3. 3,90

(E) valor do troco recebido por Silvia

(

) 2. 2,10

- 7º Ano

(A) valor da compra da salsicha

b) Quanto Silvia gastou no mercado?______________.
c) Quanto ela recebeu de troco? ________________.
2- Resolva as seguintes expressões numéricas:
a)

b)

(

4 2
1
- 1)². ( - )
9 9
4

1
(0,5)² + 1.  1 
 
2 5

1º - parênteses
2º - colchetes
3º - chaves

MATEMÁTICA

Pacote de pãezinhos

3º BIMESTRE / 2012

1- Silvia, a tia de Duda, foi ao mercado para comprar os ingredientes para o lanche do Dia dos Pais, no domingo.
Ela precisa comprar 2 pacotes de pãezinhos, 2 pacotes de salsicha e três garrafas de refrigerante.

Coordenadoria de Educação

Usando expressões numéricas...

E olho vivo nas operações!!!
1º - potenciação e radiciação
2º - multiplicação e divisão
3º - adição e subtração

15

A diferença entre
nove e três é igual
a seis.
O triplo de quatro
é igual a doze.

Em Matemática, também
usamos sentenças com
símbolos no lugar de
palavras.

Clip-art

Vamos escrever estas sentenças que os alunos disseram em linguagem matemática?
Uma sentença matemática em
que o símbolo = é usado,
chamamos de igualdade.

3. 4 = 12

Vamos escrever algumas frases em linguagem matemática?
A soma de cinco com oito

5+8
Você já viu o uso de
letras em lugar de
números?

Uma dúzia menos sete
O dobro de quatro
Dez acrescido de uma dúzia

Sim. Mas será que a
ideia de substituir
números por letras
tem alguma utilidade?

E se quisermos escrever um número qualquer mais sete. Exemplo x + 7.
Continue:
Um número mais nove

x+ 9

3º BIMESTRE / 2012

9-3=6

- 7º Ano

2+5=7

MATEMÁTICA

A soma de dois
e cinco é igual
a sete.

Usamos sentenças para nos
comunicarmos, tanto numa
conversa, quanto na
linguagem escrita.

Coordenadoria de Educação

A Professora desta turma pediu que cada aluno dissesse uma sentença.

O dobro de um número
O dobro de um número mais 3
O triplo de um número
O triplo de um número menos uma dezena
A metade de um número

Essa parte da Matemática, que envolve letras
e números, se chama ÁLGEBRA. Ela oferece
recursos para a resolução de problemas.

16

Uma loja está fazendo uma promoção de CDs.

Eu vou levar três CDs.
Carlos

Com a oferta, Carlos, Juliana e Aninha se animaram para comprar CDs.

Juliana

a) Carlos vai pagar ________________. (2. 9,90 = ____________)
E eu vou levar cinco CDs.

b) Juliana vai pagar ________________. ( 3. 9,90 = ____________)
c) Aninha vai pagar _________________. ( 5. 9,90 = ____________)

Coordenadoria de Educação

Legal! Eu vou levar dois CDs.

Grande
promoção!!!
Qualquer CD por
R$ 9,90.

Aninha

O que faz variar o valor da conta de cada um é a quantidade de CDs que cada um comprará.

x. 9,90 =

Valor total em
reais

Eu quero também. Eu
vou levar quatro CDs.

Edu se animou e também vai comprar CDs.
É só substituir a letra da expressão pela quantidade de CDs.
Ele vai pagar ______________. ( x. 9,90 = _____. 9,90 = _________)
Edu
As sentenças matemáticas nas quais aparecem letras e
números são chamadas expressões algébricas. E as
letras são chamadas de variáveis ou incógnitas, pois
podem representar diferentes números (como nos
exemplos desta página) ou um valor que procuramos.
canstockphoto.com.br
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quantidade de
CDs a serem
comprados

MATEMÁTICA

para encontrar o valor total da compra de cada um.

- 7º Ano

 Vamos indicar a quantidade de CD com a letra x. Então, podemos escrever a seguinte expressão algébrica

17

-2

5

3

Número respondido

1

15

11

8

10

19

0

Após o desafio, cada aluno escreveu, no caderno, a expressão algébrica e a frase que
representaram a orientação dada pelo professor.
Então, neste caso, a expressão algébrica é:
2x + 5
O x está representando os números que cada aluno da turma diz.

3º BIMESTRE / 2012

Número escolhido

- 7º Ano

Cada aluno diz um número e o aluno, que sabe o segredo, efetua a conta indicada e dá a
resposta. Para facilitar a descoberta dos alunos, o professor faz uma tabela no quadro com
os números escolhidos e as respostas dadas.

Quando
substituímos cada
variável de uma
expressão
algébrica por um
número qualquer
e efetuamos as
operações
indicadas,
encontramos um
resultado
chamado valor
numérico da
expressão.

MATEMÁTICA

A cada número que seu
colega falar, você responde
o dobro do número mais 5.

Coordenadoria de Educação

Observe o desafio do Professor Luís.

 Agora, é a sua vez!
Observe a tabela abaixo. Escreva uma frase e uma expressão algébrica que represente esta tabela:
Número escolhido

5

3

8

10

19

Número respondido

14

8

23

29

56

____________________________________________________
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Vamos ajudar Clara e seu irmão:

2x + 10 – 10 = 18 – 10
Descobriu quanto
eu tenho?

2x = 8

x=8

x=4

Usamos o princípio
aditivo, subtraímos
10 dos dois
membros da
equação.

2

Em segundo lugar,
usamos o princípio
multiplicativo:
dividimos por dois.
Conclusão:
Clara possui x reais, logo possui _____reais. Seu irmão possui x+ 10.
Se x = 4, então, fazemos ___+ 10 = ______. Logo, seu irmão possui
______ reais.

Incógnita é aquilo
que é desconhecido
e que se procura
conhecer.
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2º membro

- 7º Ano

1º membro

À igualdade entre uma
expressão matemática e um
valor numérico chamamos de
equação. Na equação, a
expressão
que
vem
à
esquerda do sinal “ = “ é o
primeiro membro e, à direita,
o segundo membro.
Toda equação tem, pelo
menos, uma letra a que
chamamos de INCÓGNITA,
cujo
valor
queremos
determinar.
Quando uma expressão é
igual a uma variável, temos
uma ”FÓRMULA”.

MATEMÁTICA

Vamos usar a álgebra para representar essa situação:
a) Representamos a quantia de Clara por ____. Então,
b) O irmão possui _____ reais a mais Representamos por _________.
c) Os dois juntos possuem _____ reais.
d) Então, temos a equação:
Agora, ficou mais
fácil para resolver!
x + x + 10 = 18 ou 2x + 10 = 18

Coordenadoria de Educação

Juntos, temos 18 reais.

Eu tenho x reais. Meu
irmão tem 10 reais a
mais do que eu.

19

14kg

x

No segundo prato, tem
um peso de 14 kg.
Podemos escrever a
equação: x+ 12 = 14.

E quanto vale esse
x? Será que se eu
tirar 12 do primeiro
prato, o valor de x
vai ser 14?

x + 12 = 14
Não, André! Para que
a balança continue
equilibrada,
precisamos tirar 12
dos dois lados dela.

x + 12 - 12 = 14 - 12
x = 2

Então, no primeiro
lado só sobra o x e no
segundo lado, 2 kg.

 Agora, é sua a vez de montar a equação e, depois, descobrir qual o valor de x nessas equações.

5kg

8kg

a

10kg

16kg

x

a + 5 = 8

________________________

a + 5 -____ = 8 - ____

________________________

a =___

x =___

Os valores que
encontramos são
chamados de
raízes ou soluções
da equação.
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12kg

Coordenadoria de Educação

O primeiro prato
da balança tem
dois pesos: um
marcado com a
letra x e o outro
com 12 kg.

- 7º Ano

Duda experimentou equilibrar alguns pesos em uma balança.

Como a balança
está equilibrada, os
pesos dos dois
pratos têm o mesmo
valor. Olha só!

MATEMÁTICA

Continuando a falar sobre equação...
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 Agora é a vez de Paulo descobrir o peso de cada cubo.

x

x

2x + 6
x x

1kg

1kg
1kg

3kg

1kg

1kg

Vamos ajudar o Paulo, retirando 2 kg de cada prato da balança.
Nesse caso, subtraímos _____ unidades de cada membro.
4x + 2 - 2
=
2x + 6 - 2
4x

x

1kg

x

1kg

3kg

1kg
1kg

x x

1kg

x

x x
3kg

x

Agora, retiramos 2 cubos de cada prato da balança.
Nesse caso, subtraímos _____ de cada membro da equação.
4x – 2x
=
2x – 2x + 4
2x
x x
x

x

2x + 4

1kg

- 7º Ano

x x

x x

=

Em uma equação,
podemos adicionar ou
subtrair o mesmo
número nos dois
membros.
O mesmo acontece
quando multiplicamos ou
dividimos os dois
membros pelo mesmo
número.

=

4

x x
3kg

1kg

x

x

3kg

1kg

2x 4

2 2

3º BIMESTRE / 2012

x x

=

MATEMÁTICA

4x + 2

Se a balança está
em equilíbrio,
primeiro vou
escrever a
equação que
permite calcular a
massa de cada
cubo.

Coordenadoria de Educação

Resolvendo mais equações...

x = 2
Então, 2 cubos juntos correspondem a 4 kg. Assim, para encontrar a massa de um cubo, podemos
dividir os dois membros da equação por 2.
A massa de cada cubo é ______kg.

21

18kg

12kg

xx xx

xx

1 - Escreva a equação que corresponde ao equilíbrio da balança e calcule o peso de cada cubo:
a) O primeiro membro, que corresponde a 2 cubos mais 12 kg, fica representado por ____________.
b) O segundo membro, que corresponde a 1 cubo mais 18 kg, fica representado por ____________.

Coordenadoria de Educação

Agora, é com você! Olhe
bem para esta balança. Ela
está equilibrada.

c) A equação que corresponde ao equilíbrio da balança é: ____________=_____________.
d) Desenvolvendo a equação:

O dobro da minha
altura menos 140 cm é
igual à minha altura
mais 15 cm. Qual a
minha altura?

O quíntuplo das figurinhas
que possuo é igual a 124
mais a quantidade de
figurinhas que possuo.
Quantas figurinhas possuo?

3º BIMESTRE / 2012

2 – Agora, resolva as equações que cada colega de Duda propôs.

MATEMÁTICA

- 7º Ano

e) O peso de cada cubo é ______ kg.
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a) A menor quantia é de Edu. Por isso, chamamos de x.
b) Carlos possui a mesma quantia de Edu mais 5 reais.
Representamos por _____________.
a) Paulo possui ____________________________.
b) André possui __________________________.

Paulo

c) A equação formada para resolver esse problema é

André

Coordenadoria de Educação

Como podemos
calcular quanto
possui cada
amigo?

3 - André tem 5 reais a mais que Paulo. Paulo tem 5 reais a mais que
Carlos e Carlos tem 5 reais a mais que Edu. Os quatro amigos, juntos,
têm 90 reais.

____________________________________________
f) Edu possui x = ______reais.
Carlos possui _____ + 5 = _______ reais.
Edu

Paulo possui _____ + 5 + 5 = __________ reais e

A soma de 3 números
consecutivos é 72.
Quais são esses números?

____________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

galeria.colorir.com/mais-desegnos/colegio

4 – A equação que resolve esta questão é:

- 7º Ano

Carlos

MATEMÁTICA

André possui ______ + 5 + 5 + 5 = __________ reais.

Os números são: ______________.
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Vou dar uma dica!

25%

....................

B

40%

....................

C

30%

....................

BRANCOS / NULOS

5%

720

TOTAL / ELEITORES

100%

....................

Se 5% do total são 720 votos.
Então, 10% do total são..........
votos.

Observando a tabela acima, responda:
a) A diferença entre o número de votos do candidato B para o candidato C é de..............
b) Em percentual, esta diferença é de .........%.

stelaramos.blogspot.com
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A

- 7º Ano

Nº DE VOTOS

MATEMÁTICA

CANDIDATO

PORCENTAGEM DO
TOTAL DE VOTOS

Coordenadoria de Educação

Em determinada eleição, participavam apenas 3 candidatos. Em percentual de votos, a apuração final
apresentou os resultados abaixo. Complete a tabela com o número de votos que cada candidato recebeu.

c) O total de eleitores que votaram é de .............. .
d) De fato, .........% de ........... (total de eleitores) é ............ .
e) O total de votos válidos, em percentual, nesta eleição, é de .........%.
f) O número de votos válidos, nesta eleição, é de ........... .

24
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NÚMERO DE ALUNOS

Uma escola divulgou, através do gráfico abaixo, o resultado de uma prova aplicada aos alunos do 7º ano.

60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b) Considerando que o gráfico registra o número máximo de questões, quantos alunos acertaram toda
a prova? ...................
c) Somente ....... alunos acertaram apenas uma questão.
d) Quantos alunos acertaram mais de 5 questões?

3º BIMESTRE / 2012

a) Quantos alunos fizeram esta prova?......... alunos.

MATEMÁTICA

Observe o gráfico e responda:

- 7º Ano

NÚMERO DE ACERTOS

.......................................................................
e) Quantos alunos acertaram menos de 4 questões?
......................................................
f) Quantos alunos acertaram apenas 3 questões?
.................................
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Adivinhou! Os sucos já estão comprados. Tem o
suficiente. Quanto o pão de queijo preciso de sua
ajuda para ver a quantidade que vamos comprar e
quanto vai custar.

Já sei qual será o lanche! Suco
de uva, que a turma adora!
Com pão de queijo, é claro!
Conte comigo! Primeiro, vamos
ordenar as ideias e relembrar
conteúdos que vão nos ajudar a
vencer estes obstáculos.

Participam do lanche ...... pessoas, na razão de ..... meninos para ..... meninas.
Representamos esta razão na forma da fração.......
Esta razão também pode ser representada por

150

.....

300

4

600

10

.......

.......

3 000

40

............

fruta ---------- preço
pessoa ---- televisão.
Grandeza é tudo aquilo que
pode ser medido, associado a
um valor.

E, como temos 40 pessoas e
cada uma consome, em
média, 150 g, façamos os
cálculos.

Glossário:
fração irredutível - fração que não admite simplificação.

3º BIMESTRE / 2012

Consumo (g)

candidato ------- vaga

MATEMÁTICA

É bom lembrarmos destes conceitos. Quanto à
quantidade de pão de queijo, creio que cada
pessoa deva consumir cerca de 150 g.

- 7º Ano

suco --------- água

25

1

RAZÃO é uma
comparação entre duas
grandezas.
Exemplo:

....... que é a forma irredutível da fração 15 .

Pessoa

Coordenadoria de Educação

Estou convidando a turma para o lanche lá em
casa. São 40 pessoas, contando conosco, é
claro!!! São 15 meninos e 25 meninas.

26

Em muitas situações do nosso dia a dia aparece a ideia de
proporção. A situação do lanche já é um exemplo. Para fixar o
que estamos aprendendo, mais um exemplo.

Se considerarmos que são 3 g de
manteiga para 150 g de pão de queijo,
quanto será usado em 6 000 g?

Podemos montar uma tabela,
como fizemos antes. O que
você acha de aplicar a ideia
de proporção?

Chamamos de coeficiente
de proporcionalidade ao
quociente entre as razões
verificadas na igualdade.
150 ÷ 1 = 150
300 ÷ 2 = 150
600 ÷ 4 = 150

3 g de manteiga

150 g de pão de queijo

? g de manteiga

6 000 g de pão de queijo

Se indicarmos pela letra x, a quantidade (em g) de manteiga
correspondente a 6 000 g de pão de queijo, a ideia de
proporção deixa o problema da seguinte forma:
3
150

x
6 000

Agora, é só resolver a equação.

O traço usado na
representação da proporção
tem a finalidade de
estabelecer uma
correspondência entre a
quantidade de manteiga e a
quantidade de pão de queijo.

3º BIMESTRE / 2012

Já temos a informação de que são....... g de pão de queijo por pessoa e
que ao todo serão necessários ........... g de pão de queijo.

Coordenadoria de Educação

E, assim, com os demais valores.

- 7º Ano

150 300 450 ....... 1 500




.
1
2
....
4
10

Muito bem! Em Matemática, essa
igualdade entre razões, considerando
duas delas, chama-se proporção.

MATEMÁTICA

Reparei algo interessante
nesta tabela!
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3

150

.......

750

30

1 500

90

...........

........

5 000

........

6 000

Exatamente!

A importância do cálculo ficou
clara para mim. Mas será sempre
esse raciocínio que usaremos?

Coordenadoria de Educação

Manteiga ( g ) Pão de queijo ( g )

3º BIMESTRE / 2012

E, na tabela, fica assim...

- 7º Ano

Isto significa dizer que usaremos 120 g de manteiga para 6 000 g de pão de queijo.

MATEMÁTICA

3
150
18 000

 150 x  3 x 6 000  150 x  18 000  x 
 x  120
150
x 6 000

Veja bem! A proporção é uma
igualdade de razões. Frações têm
numerador e denominador.
Acompanhe junto comigo!
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x  _____

O produto dos valores extremos (das
pontas) da proporção é igual ao
produto dos valores do meio.

Reparou como montamos a
equação?

Vamos entender melhor...
a) Para verificar se 3, 4, 6 e 8 são proporcionais, armamos a igualdade:

3
____

.
____
8

b) Multiplicamos os valores extremos: 3 . _____ = ______.
c) Multiplicamos os valores do meio da proporção: 4 . _____ = _____.
d) Os produtos encontrados são iguais? ______.

Interessante!
Os números 3, 4, 6
e 8 são
proporcionais,
nessa ordem.

3º BIMESTRE / 2012

 ___  x  ___  ____ 

- 7º Ano

2 30

5
x

MATEMÁTICA

Legal! Com 30 metros, posso
fazer _____ fronhas.

Verificando a proporcionalidade...

Coordenadoria de Educação

Basta verificar se os
valores são proporcionais.

Sei que, com 2 metros de tecido, faço 5 fronhas.
Será que, com 30 metros desse tecido, posso
fazer mais de 70 fronhas?

Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
a c

b d

 b  ____  a  ____ 

ad  _____
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Veja os exemplos abaixo. Vão ajudar-nos a entender melhor!

x 15

qual o valor de x?
5 25

x 15
75
  x x ....  15 x 5  25x  75  x 
x3
.... 25
.....

Exercícios:
Então,
agora,
vamos aos
exercícios!

2) Completando a tabela,
descubra se as grandezas
são proporcionais.

Mais uma vez, pela propriedade fundamental das
proporções, devemos ter:

1) Aplicando a propriedade fundamental das proporções, verifique se as razões a seguir
formam uma proporção:
a) 4 8
e
5 10

b) 7 5
e
4 3

TEMPO

R$

1h

4,00

2h

6,00

3h

8,00

4h
5h

3º BIMESTRE / 2012

3º) Sabendo que

4 16

. Devemos ter: .... x 27 = 9 x ..... → 108 = 144. Isso é falso, pois 108 ≠ 144
9 27

- 7º Ano

2º) Vamos verificar se

3 12

. Devemos ter: .... x 20 = 5 x .......→ 60 = 60. verdadeiro
5 20

MATEMÁTICA

1º) Vamos verificar se

Coordenadoria de Educação

Você vai usar essa propriedade para saber se duas razões
formam uma proporção (equivalente). Se você já sabe que
são equivalentes, descubra um dos termos que faltam.

stelaramos.blogspot.com

Que legal! Muito
bom! E onde posso
usar isto?

.............
............
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Agora, é com você!

Já estou preparado!

stelaramos.blogspot.com

X = 8 bermudas. Então, ......................... o comprimento do
tecido, em metros, a quantidade de bermudas também aumenta.

Quando grandezas são
diretamente
proporcionais, a medida
que uma delas, dobra,
triplica ou fica pela
metade, a outra também
dobra triplica ou fica
pela metade.

1) Numa avaliação bimestral de 15 questões, acertei 6. Qual a razão do número de questões
certas para o de questões erradas? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

8

16
2 2
  2 x  2 x 8  2 x  16  x 
 x 8
x 8
2

3º BIMESTRE / 2012

X

ou seja

- 7º Ano

2,

Usando a ideia de
proporção, temos a
seguinte resolução.

MATEMÁTICA

2

Vamos aos cálculos!
stelaramos.blogspot.com

stelaramos.blogspot.com

Com 2 m de tecido, minha mãe
faz 2 bermudas para mim. Com
8 m de tecido, quantas
bermudas ela pode fazer?

2) Se para fazer 2 bolos, gastamos 6 ovos, então para fazer 4 bolos, gastaremos ......... ovos. Portanto, .......
está para ......., assim como ......... está para ........ .
2

6

4

......
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6) Calcule o valor de x, y, w e z nas proporções abaixo:
x 6

2 3

MATEMÁTICA

- 7º Ano

5) De quantas formas diferentes posso escrever uma proporção entre quatro números dados?

3º BIMESTRE / 2012

4) Num mapa, uma distância de 12 cm está representando uma distância real de 12 km. Qual a escala desse mapa?

Coordenadoria de Educação

3) Num terreno de 32 m de comprimento, por 24 m de largura, qual a razão da maior dimensão para a menor?

4 12

y 21
4
6

6 w

8
z

5 35
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8) Um automóvel roda 248 km com 31 litros de álcool. A capacidade do seu tanque é de 48 litros. Quantos quilômetros este automóvel
rodará com o tanque cheio do mesmo combustível?
litros

quilômetros
248

31

x

48

Coordenadoria de Educação

7) Em um estacionamento, cabem 48 motocicletas ou 24 carros. Qual a razão entre o espaço ocupado por uma motocicleta e o espaço
ocupado por um carro?

10) O relógio de Vania atrasa 5 segundos a cada 24 horas. Quantos segundos vai atrasar em um mês? Considere um mês de 30 dias.

segundos

3º BIMESTRE / 2012

horas

MATEMÁTICA

quilômetros

- 7º Ano

9) Um automóvel percorre 150 km em 3 horas. Se mantiver a mesma velocidade, quanto tempo levará para percorrer 400 km?

dias

33
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Isto acontece porque a velocidade e o tempo de percurso são
grandezas inversamente proporcionais. Neste caso, quando uma
grandeza é ........................ por um número, a outra fica ................. por
esse número.

Exercícios:

Coordenadoria de Educação

Então, hoje você
gastou .............. do
tempo que gasta
normalmente.

stelaramos.blogspot.com

Na volta da escola para casa, costumo gastar
30 min a pé. Hoje, imprimi o dobro de minha
velocidade habitual de caminhada!

1

2

4

p

q

8

2) Num acampamento há 72 soldados e alimento suficiente para 20 dias. Retirando-se 24
soldados, a quantidade de alimento dará,no máximo, para quantos dias?
soldados

Nem todas as
grandezas possuem
uma relação de
proporcionalidade. A
natureza da
proporcionalidade
(diretamente ou
inversamente) fica
determinada pelo
contexto do problema.
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s

MATEMÁTICA

r
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1) Na tabela abaixo, s é inversamente proporcional a r. Calcule os valores de p e q.

dias
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4) Vinte operários de uma empresa de construção fazem uma casa pré-fabricada em 50 dias. Trabalhando neste mesmo ritmo,
quantos operários serão necessários para fazer, esta mesma casa, em 100 dias?

operários ( nº ) tempo ( dias)

Coordenadoria de Educação
3º BIMESTRE / 2012

tempo (h)

- 7º Ano

velocidade (km/h)

MATEMÁTICA

3) Um motorista, dirigindo a uma velocidade média de 80 km por hora, faz um determinado trajeto em 6 horas. Quanto tempo ele
gastará, para fazer este mesmo percurso, dirigindo a uma velocidade de 120 km por hora?
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Você já viu o tamanho do prédio onde eu moro?

Coordenadoria de Educação

Qual o
problema?

stelaramos.blogspot.com

stelaramos.blogspot.com

Estou em apuros! O meu Professor pediu que reproduzisse a
frente do prédio onde moro através de um desenho!

Ora!... Esse tipo de situação se resolve com o auxilio de uma ESCALA.

40 cm
40 cm
1


20 m 2 000 cm 50

Muito bem! Agora, você já sabe
resolver problemas que
envolvam redução e ampliação.
O procedimento é o mesmo.

A escala 1:50 significa que ........ cm do desenho equivale a 50 cm do comprimento real do prédio.

3º BIMESTRE / 2012

MATEMÁTICA

Escala de um desenho é a
razão entre o comprimento
considerado no desenho e o
comprimento real
correspondente, ambos
medidos na mesma unidade.

stelaramos.blogspot.com

stelaramos.blogspot.com

O prédio onde moro tem 20 m de
altura. No desenho, terá apenas 40 cm.
Vou desenhá-lo em uma cartolina.

forum.ecivilnet.com

Escala é a razão entre a medida do desenho e o correspondente na medida real.

- 7º Ano

Por vezes, necessitamos reproduzir algumas figuras que, em seu tamanho real,
são muito pequenas ou muito grandes. Nessas situações, podemos fazer uma
ampliação (nas figuras pequenas) ou uma redução (no caso de figuras grandes). Para
isto, precisamos do auxilio de uma escala.
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1) A planta de uma casa que está sendo construída. Ela obedece à escala de 1:50. Descubra as dimensões reais de
uma sala retangular dessa casa cujas dimensões, no desenho são 10 cm e 8 cm. Lembre-se de que as dimensões de
uma casa são expressas em metros.
10 cm

8 cm.

Coordenadoria de Educação

Exercícios:

2) Observe o desenho abaixo.

Cidade B

Em um mapa, a distância, em quilômetros, está representada através de um segmento de 16 cm. Logo, a escala
desse mapa é:

3) No desenho abaixo, podemos admitir que o prédio e o cachorro foram desenhados na mesma escala? Justifique
sua resposta.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Cidade A

MATEMÁTICA

320 km

- 7º Ano

A cidade A e a cidade B estão separadas pela distância de 320 Km.
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O guarda-roupa, a seguir, foi desenhado na escala 1: 50. Usando uma régua, efetue as medidas e
verifique se este guarda-roupa caberia na parede de um quarto cujas medidas são 2,70 m de altura por
4,30 m de Largura.

Coordenadoria de Educação

stelaramos.blogspot.com

Agora, é com você!

b) Qual a razão entre essa unidade de comprimento e o metro?
................... .

3º BIMESTRE / 2012

a) Qual a unidade de comprimento usada no desenho? ......... .

MATEMÁTICA

Desenhe, no espaço abaixo, uma quadra de vôlei com a seguinte descrição: 18 m de comprimento, 9 m de
largura, 3 faixas divisórias (uma na metade da quadra, embaixo da rede, duas a 3 m de distância desta faixa
divisória). Depois, junto com seus colegas, responda às questões a seguir.

- 7º Ano

5 cm

c) Qual a escala utilizada? .......... .
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Creio que possa ajudá-la nesta
situação.Vamos aos cálculos?

20% na forma de nº decimal.
20% sobre o preço do objeto
20
de 30,00  0,20  30,00  6,00
100

26,00
................+.............= ..................

Exercícios:
1) João Roberto ganha uma comissão onde trabalha, de R$ 5,00 em cada R$ 25,00 de um certo produto
que vende onde. Em termos percentuais, de quanto é esta comissão?

3º BIMESTRE / 2012

Agora, que já calculei o meu
lucro, basta somar ao preço
que paguei.....

Muito bem! Então, efetue o
cálculo.

- 7º Ano

20% na forma de fração.

MATEMÁTICA

20% de R$ 30,00 

Coordenadoria de Educação

Pretendo vender um objeto pelo qual eu
paguei R$ 30,00 com um lucro de 20%
sobre o preço que paguei.Por quanto devo
vendê-lo? De quanto será o meu lucro?

2) Um reservatório de água tem capacidade para 2 000 litros quando está cheio. Se retirarmos 1 500 litros de
água deste reservatório, qual o percentual de água que restará?
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3) Roberto comprou um automóvel por R$ 18 000,00 e 6 meses depois o revendeu com um prejuízo de 6%. Qual o
valor do prejuízo que Roberto teve na venda deste automóvel?

Coordenadoria de Educação

3) Desde 01/01/2012, o salário mínimo nacional passou de R$ 545,00 para R$ 622,00. Que percentual de aumento foi
aplicado?
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5) Em uma indústria, sabemos que o preço final do produto é composto da seguinte forma:
1
1
são para salários; são de impostos; 25% são o custo da matéria prima e o restante é lucro.
5
4
Qual o percentual do preço final do produto que representa o lucro?

MATEMÁTICA
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4) Uma empresa tem 85% dos seus empregados brasileiros e 30 empregados são estrangeiros. Qual o número total
de empregados desta empresa?
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Ótima ideia! Identificando as
figuras (os desenhos)
relembramos quem é quem...

Gostei... É pra já!!

Relacionando... ( quem é quem ).

Coordenadoria de Educação

E que tal uma pequena revisão
sobre o que já aprendemos deste
assunto em aulas anteriores?

stelaramos.blogspot.com

(A)

(

)

( B ) semirreta

(

)

( C ) segmento de reta
E, sobre retas, nós sabemos que :
a) A reta ................................. de direção (muda – não muda).
b) Ela é ....................... (finita – infinita).
c) Por um ponto, podemos traçar...................................(uma única reta – infinitas retas).
d) Dois pontos, determinam............................................ (uma única reta – infinitas retas).
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)
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reta

(

MATEMÁTICA
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Nossa próxima aula de
geometria será sobre
retas....

E sobre semirreta e segmento de reta, nós sabemos que:
a) A semirreta possui uma origem, mas não possui um ........................ ( início – meio – fim ).
b) O segmento de reta é parte da reta, que é limitado por .............................. (dois pontos – infinitos pontos).
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Então, quando as retas
se cruzam recebem
nomes especiais?

Paralelas
Duas retas são
paralelas se não
tiverem um ponto em
comum.

Certo! Observe a posição
de duas retas e como
devemos classificá-las.

Concorrentes
perpendiculares
Quando existe apenas um
ponto em comum e formam
quatro ângulos de 90°.

Coincidentes
Possuem todos os seus
pontos em comum.

- 7º Ano

Estes dois segmentos de reta que foram
desenhados, tanto na horizontal,
quanto na vertical, traduzem a noção
de retas paralelas, assim como as
linhas de trem.

No desenho, quando
sobrepostos, formam
ângulos retos entre
si.

stelaramos.blogspot.com

Dois segmentos de reta na
vertical.
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Dois segmentos de reta na
horizontal.

Concorrentes
oblíquas
Tem apenas um
ponto em comum
e formam quatro
ângulos
diferentes de 90º.
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Você lembra do jogo da
velha? Então, faça o
desenho do jogo.

Espere apenas um
minuto.....

MATEMÁTICA

Sim. Mas depende de
suas características.
Observe....

stelaramos.blogspot.com
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Existem retas com
denominações especiais?
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Exercícios
1) Observe as figuras abaixo e escreva a posição relativa dos seus lados tomados 2 a 2 (paralelos, perpendiculares ou
oblíquos).

B

b) BC e CD

........................

b) AB e BC

c) AD e CD

........................

c) AC e BC ........................

d) AB e BC

........................

........................

C

A

B

A
A

B
a) AB e CD ........................
b) BC e CD ........................

C

D
a) AB e AC

........................

b) AB e CD

........................
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A

........................
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C

a) AB e AC ...........................

a) AB e CD

MATEMÁTICA

D

B
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Então, que venham os
exercícios!....

Agora, mostre o seu
conhecimento sobre
retas.

c) AD e BC ........................
d) AB e BC

D

C

........................
c)

AC e BD

........................
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A
C

A
B
C
D

....... unidades de área
....... unidades de área
....... unidades de área

....... unidades de área
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Considerando
como unidade de medida de área. Determine a área de cada uma
das figuras representadas na malha quadriculada abaixo.

Considerando que cada lado do

D

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

MATEMÁTICA

- 7º Ano

B
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tenha 1 cm, calcule o perímetro e a
área da figura C.
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Mas... Não podemos esquecer de
reduzir, transformando quando
necessário, graus a minutos e minutos a
segundos
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Farei exatamente desta
maneira!

Você agora precisa dividir graus, minutos e
segundos do ângulo pelo mesmo número
natural dado.

stelaramos.blogspot.com

28° 18’ 46”
00 18’
00
46”
00

2
14° 9’ 23”

39 16' 12"  6  6 32' 42"
39° 16’ 12” 6
3°
180’
6° 32 42”
196’
4’
240”
252”
00
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28 18' 46"  2  14 9' 23"
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Entendi! É claro que todos
os quocientes obtidos de
mesma unidade deverão ser
somados!

MATEMÁTICA
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E, agora, como devo
fazer para dividir um
ângulo por um número
natural?
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1 - Calcule :

b) 33º 26’ 57” ÷ 3 =
2 – Responda :
a) Como se chama o ângulo correspondente a um quarto de volta?.............
b) Como se chama o ângulo correspondente a meia volta?....................
c) Um ângulo cuja medida é menor que 90º é chamado de

Coordenadoria de Educação

a) 40º 26’ 18” ÷ 2 =

d) Qual é a medida do giro (ângulo ) que um carro faz, quando precisa mudar da
direção sul para a direção norte?..............................
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MATEMÁTICA

Qual a medida do ângulo obtuso, formado pelas bissetrizes de dois ângulos de um triângulo equilátero?
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e) Qual é a medida de um ângulo interno de um retângulo?.......................
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