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Vamos relembrar o que você
aprendeu no 6.º Ano?
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Horizontais

3

6 - Unidade fundamental de medida de comprimento.
8 - Quebra-cabeça chinês, milenar, formado por cinco
triângulos, um quadrado e um paralelogramo.
9 - Diz-se de todo número natural que é divisível por dois.
11 - Unidade fundamental de medida de tempo.
12 - Único número primo que é par.
13 - Operação inversa da multiplicação.
15 - Ângulo com medida menor que 90°.
17 - 50% representa...
18 - Duas ou mais frações que representam a mesma
parte de um inteiro.

1
3

4

5

2

6

7

8
9

10

11

12

Verticais
1 - Medida do contorno de uma figura plana.
2 - Medida de superfície.
3 - Operação inversa da potenciação.
4 - Principal medida de unidade de massa.
5 - Diz-se da fração com numerador maior que o
denominador.
7 - Unidade padrão de medida de capacidade.
10 - Sistema de Numeração cuja base é 10.
14 - Sólidos que são formados por superfícies planas.
16 - Ângulo com medida maior que 90 graus.
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14

15

16

17

18

EclipseCrossword.com

CONJUNTO Z - NÚMEROS INTEIROS
SIGNIFICADO E REPRESENTAÇÃO
FIQUE LIGADO!!!
Olá, João!
Você conhece
os números
negativos?

Claro, Cris! Eles
fazem parte do
conjunto dos
Números Inteiros Z.

Os números negativos são usados
nas
operações
com
dinheiro,
temperaturas, altitudes, ...

Venha conosco! Vai ser legal! Você vai
conhecer muitas novidades!... O Conjunto Z,
por exemplo, é formado pelos números
inteiros positivos, pelos números inteiros
negativos e pelo zero.
Vai conhecer também que os números
negativos também são infinitos...

infoescola.com

VISITE A EDUCOPÉDIA
http://www.educopedia.com.br

Multirio
webquestbrasil.org
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Clipart

Multirio
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CONJUNTO Z - NÚMEROS INTEIROS
NATUREZA FÍSICA: TEMPERATURA - FUSO HORÁRIO
Você já viveu uma
situação como essa?
Ou, na sua cidade, ao
contrário, as temperaturas
são muito altas e faz
muito calor?

Multirio

noticias.uol.com.br

Em um dia de inverno, pela manhã, você escuta uma notícia

João, como funciona a
escala de temperatura
Celsius?

Clipart

Os dois pontos importantes da
escala Celsius são: o ponto
zero, quando a água vira gelo,
e o ponto 100, que é o ponto de
ebulição da água, quando ela
ferve.

?

Você sabia

FIQUE LIGADO!!!
O grau Celsius (símbolo:°C) designa a
unidade de medida de
temperatura.
Recebeu
essa
denominação
em
homenagem ao astrônomo sueco Anders
Celsius, que foi o primeiro a estabelecer
essa escala de temperatura, em 1742.

Multirio

5

Multirio
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como essa: “a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina,
amanheceu com – 4 ºC e nevou em Porto Alegre.”

No Brasil, a temperatura é
medida em Graus Celsius,
proveniente de uma escala
de mesmo nome – a Escala
Celsius.

CONJUNTO Z - NÚMEROS INTEIROS
TEMPERATURA
1) Vamos registrar as temperaturas destas cidades:
a) O termômetro digital da cidade de São Joaquim marca – 8 °C. Podemos afirmar que a temperatura está
____________ de zero. (acima / abaixo)
b) Em São Luiz, fez um calor de 38 °C. O termômetro marcou _________°C. (use + ou - )
c) Se, na sua cidade, a temperatura chegasse a – 6 °C provocaria uma sensação de ______________ (calor/ frio).
d) Na sua cidade, a temperatura considerada agradável é de ________ ºC.

b)

c)

d)

e)

Matemática - 7.º Ano
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a)

deborasanches.multiply.com

2) Observe os termômetros abaixo:

a) Os termômetros que registram as temperaturas negativas são: ________________________________.
b) Os termômetros que apresentam as temperaturas positivas são : ______________________________.
c) O termômetro que registra a temperatura que não é positiva nem negativa é o da letra _____________.
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CONJUNTO Z - NÚMEROS INTEIROS
FUSO HORÁRIO

A abertura das Olimpíadas de 2012, realizada em Londres, ocorreu no dia 14 de julho de 2012, às 16 horas
(horário de Brasília). Mas, em Londres, cidade do evento, o horário era 20 horas.
 Vamos completar os horários em que aconteceram os jogos no Brasil:
a) As competições que aconteceram, em Londres, às 20 horas, foram transmitidas, no Brasil, às ______ horas,
(horário de Brasília).
Se em Londres são 20 horas e, no Brasil, o fuso horário está 4 horas a menos, então, no Brasil, serão:
20 – 4 = _____horas.
b) Se as Olimpíadas fossem apresentadas, no Brasil, às 14horas, então, em Londres, seria às ________horas.
(14 + 4)

culturamix.com
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futebolextensivo.net

Multirio

Consulte o site
http://24timezones.com.
Você curtirá bastante!

Multirio

Multirio

7

Lembra das Olimpíadas no ano de
2012, em Londres? As competições
eram transmitidas, no Brasil, à tarde,
porque Londres está quatro horas na
frente do horário brasileiro.
Observe o planisfério.

Multirio

E essa história de fuso
horário, como é?

Por que as horas
são diferentes?

Porque a Terra está
dividida em fusos
horários.

CONJUNTO Z - NÚMEROS INTEIROS
CONTAGEM - SALDO BANCÁRIO
O Sr. João confere seu extrato bancário.

FIQUE LIGADO!!!

Os seus créditos e os seus débitos.

Os créditos são valores depositados ou
recebidos (valores positivos) na conta.
Os débitos são os valores retirados,
(valores negativos) da conta.

Veja como ficou sua conta corrente.
BANCO BAÚ

Extrato

João Silva

Agência
0101‐0

Conta
10230‐0

CHEQUE ESPECIAL R$ 2000,00
Débito/Crédito

Saldo em 02/01/2013

Saldo 450,00

04/01

Cartão de Crédito

‐ 540,00

08/01

Depósito

+200,00

15/01

Cheque Compensado

‐350,00

20/01

Cheque compensado

‐100,00

03/02

Saldo em 03/02/2013

‐340,00

Clipart

Multirio

Histórico

Ah, entendi! Quando
retiramos (débito) um
valor superior ao nosso
crédito, em uma conta
bancária, passamos a
ter saldo negativo.
Matemática - 7.º Ano
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Data

É isso aí,
Cris!
1- Vamos analisar o extrato bancário do Sr. João:
a) O saldo inicial da conta corrente (2/1/2013) do Sr. João era de __________________.
b) O movimento feito em 15/01 foi de _________________(crédito / débito).

Multirio

(em reais), que é um valor________________________ (positivo / negativo).
c) O saldo final em 03/02/2013 foi de ______________________reais.
d) A conta do Sr. João, no dia 03/02, ficou com saldo __________________(positivo / negativo).
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CONJUNTO Z - NÚMEROS INTEIROS
CONTAGEM - SALDO DE GOLS
No campeonato de futebol do Colégio Sol, os números negativos podem aparecer no saldo de gols - diferença
entre os gols marcados e os gols sofridos - como aparece na tabela abaixo.
CAMPEONATO DE FUTEBOL

Matemática - 7.º Ano
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Clipart

Posição

Turma

Gols
marcados

Gols
sofridos

Saldo de
gols

1.°

1703

23

8

15

2.°

1704

19

12

7

3.°

1701

15

18

‐3

4.°

1705

11

21

‐10

Caio, não entendi
essa história de gols
negativos!

Cris, o saldo de
gols negativos
acontece
quando o time
“leva” mais gols
do que faz.

Multirio

1- De acordo com a tabela, responda:
a) A diferença entre os gols marcados e os gols sofridos é chamada de ________________
b) A expressão que determina o saldo de gols do 1º colocado é 23 – _______ = ________
c) A expressão que mostra o cálculo da situação da turma 1705 no campeonato é 11 – ______=______.
d) O saldo de gols da turma 1701 é (-3 ), enquanto o saldo de gols da turma 1705 é (– 10 ). Por que a turma
1705 ficou em 4º lugar?______________________________________________________________________.

Observe a reta
numérica.

9

-10 -9

-8 -7 -6 -5 -4 -3

-2 -1

0 +1

+2 +3 +4

+5

Ah! Isso é porque a
contagem de anos é
marcada pelo
nascimento de Cristo.
Multirio

Multirio

Os números inteiros
também são usados
para marcar os anos
antes de Cristo (a.C.) e
depois de Cristo (d.C).

FIQUE LIGADO!!!

1 - Leia e descubra:

Em que ano se deu o seu falecimento?
______________________________________
______________________________________
2 - Complete a pirâmide. Preste atenção à dica!

Matemática - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

matheusmathica.blogspot.com

Arquimedes, matemático e inventor grego,
nasceu em Siracusa, na Sicília, no ano de 287
a.C.. Viveu por 75 anos.

Quando usamos as
expressões “antes de
Cristo” (a.C.) e “depois
de Cristo” (d.C.), não
usamos “ano negativo” e
“ano positivo”, pois não
existe ano zero. O ano
atribuído ao nascimento
de Jesus Cristo é o ano
1. Assim, o ano anterior
ao seu nascimento é
considerado ano 1 a.C.

a-b
a

b

territorioscuola.com

Multirio

 Então, responda:
a) Qual o 1.° ano do século XVI? _____________
2

-5

0

6

-9

b) Qual o último ano do século XX? ___________
c) Qual o 1.° ano do século XXI? ______________

10

CONJUNTO Z - NÚMEROS INTEIROS
REPRESENTAÇÃO - MÓDULO

Veja o nível do mar. Ele marca o ponto zero (0).

FIQUE LIGADO!!!

papeis.blogs.sapo.pt

Multirio

Então, a ave está 4
metros acima do nível
do mar e o mergulhador
está 3 metros abaixo do
nível do mar.

Profundidade ou altura, abaixo
da superfície do mar, também é
altitude. Porém, para indicar esse
tipo de altitude, usamos números
negativos.
As distâncias são sempre
representadas
por
números
positivos.
Podemos concluir que o
módulo é sempre positivo.

sol.eti.br

Multirio

-4 -3 -2

distância 3 unidades

0 +1

+2 +3 +4

+5

distância 4 unidades

Isso mesmo! E indicamos esse
número entre barras: o módulo
de |-3| = 3 e |+4| = 4.

 Considere os pontos A, B, C,D e E sobre a reta numérica e
complete com o módulo e o valor absoluto dos números indicados
pelas letras:
C

-5

11

-1

A

E

-4 -3 -2 -1

B

0 +1

D

+2 +3 +4

Então, a distância de um
ponto da reta numérica
até a origem zero é
chamada de módulo ou
valor absoluto?

+5

A= _______ B= ______ C= _______ D= ______ E= _____

Multirio

-5

Multirio
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Agora, em uma reta numérica, vamos determinar a distância dos
pontos em relação à origem.
M
A

Outra conclusão a que
podemos chegar é que o
módulo de 0 é 0, pois este
dista 0 unidades dele mesmo.

CONJUNTO Z - NÚMEROS OPOSTOS OU SIMÉTRICOS
Duas vezes por semana André e Duda caminham juntos. Certo dia, resolveram
caminhar em sentidos opostos.
E eu, 4 metros
para o outro lado.

Multirio

Caminharei 4 metros
para este lado.

FIQUE LIGADO!!!
Números
opostos
ou
simétricos são números que
estão à mesma distância do
zero,
mas
em
sentidos
opostos. Portanto, possuem o
mesmo módulo ou o mesmo
valor absoluto.

Quando pararam, quem ficou mais distante do ponto P?
P

-4 -3 -2

-1

distância 4 unidades

0 +1

+2 +3 +4

+5

distância 4 unidades
 Agora, é a sua vez! Complete:

Multirio

-5

Nenhum dos dois, pois eles
estavam à mesma distância do
ponto P (ponto ou centro de
simetria), mas em sentidos opostos.

Matemática - 7.º Ano
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P

VISITE A EDUCOPÉDIA
http://www.educopedia.com.br

a) O oposto ou _________________de (-4) é o (+4).
b) O simétrico ou ___________ de (+2) é __(___)____.
c) O zero é chamado de ponto (ou centro) de simetria e o seu oposto é ______.
d) O módulo de |-8| é _____ e o módulo de |+8| é ____. Por isso, dizemos que eles têm o mesmo valor _________.
e) Se o módulo de um número inteiro é 6, os valores possíveis desse número são _______ ou _______.
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CONJUNTO Z – ANTECESSOR E SUCESSOR

Multirio

O conjunto dos NÚMEROS
NATURAIS vocês já conhecem.
Ele é representado por N.

N=

0,1,2,3,4,5...

Em um jogo de duas rodadas, Maura ganhou 20 pontos na
primeira rodada e perdeu 35 pontos na segunda. Juntando todos
os pontos, com quantos pontos ela ficou ao final do jogo?
A diferença 20 – 35,
não é um número
natural. Por isso, foram
criados os números
inteiros negativos.

Mas você perdeu
35 na segunda!

Ganhei 20.

FIQUE LIGADO!!!
O conjunto dos Números
Inteiros Z é formado por
números negativos, pelo zero e
por números positivos.
O número 0 (zero) não é
positivo nem negativo.
O conjunto dos NÚMEROS
INTEIROS é:
Z = ...-4,-3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4...

– 15 significa que, no final do jogo, Maura ficou
devendo 15 pontos.

Então, o conjunto Z é
infinito no sentido positivo
e no sentido negativo?

Isso mesmo! Todos os
elementos do conjunto N
pertencem ao conjunto Z.
E os seus simétricos
também.

Se –4 é antecessor
do – 3, então – 4 é
menor que – 3 ?
–5 –4 –3 –2 –1

0 +1 +2 +3 +4

13
antecessor

sucessor

+5

Sim! Quanto mais o
número negativo se afasta do
zero, mais ele fica menor. Por
isso, – 4 < – 3 (– 4 é menor
que –3) e – 2 > – 3 (–2 é
maior que –3).

Multirio

20 – 35 = – 15

Multirio
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xadreznoespacoescolar.blogspot.com

1) Complete as sequências:
Antecessor

Número

Sucessor

–7

–6

–5

Ah! Sucessor é o
número que vem logo
após o outro número.
Isso mesmo, André! O
conjunto Z é um conjunto
ordenado. Por isso,
todos os números têm
sucessor e antecessor.

–3
–9
+11

2) Observe a reta e complete a tabela com os símbolos < (menor) ou > (maior):

-5

-4 -3 -2 -1

0 +1

+2 +3 +4

+5

a) –5 _______‐ 3

d) –6 _______0

g) 0_______+1

b) 3_______‐ 1

e) 0_______–1

h) +1_______ –7

c) +6_______+ 5

f) 3_______–2

i) –2_______0

O vértice do sinal “<“
fica virado para o número
menor e a abertura virada
para o número maior
(7 > 5 - sete maior que 5).
Os números inteiros
possuem um e somente
um antecessor e, também,
somente um sucessor.

3) Indique, nas retas, os números representados pelas letras X, Y e Z:
X
Y
Z
a)
X=_______ Y=_______ Z= _______
0
X

Matemática - 7.º Ano
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FIQUE LIGADO!!!

+1

Y

Z

b)

X=_______ Y=_______ Z= _______
0

+1

14

Em um certo dia, a temperatura em Roma era de -5°C e, em Paris, – 2°C. Nesse dia, em qual das duas cidades a
temperatura era mais baixa?
Vamos
conferir
no
termômetro qual é a
temperatura mais baixa?

FIQUE LIGADO!!!
Para medir temperaturas,
utilizamos
termômetros.
Existem vários tipos de
termômetros. Por exemplo:
• os clínicos - para medir a
temperatura do corpo;
• os
de
medição
de
temperatura do ar.

Isso mesmo! Na
reta numérica, – 2
está mais próximo
do zero do que – 5.

– 5 é menor do que – 2.
–5<–2

Representando – 5 e – 2 numa reta numerada, temos:
sentido negativo
sentido positivo
distância

–5 –4 –3 –2 –1

15

– 5 vem antes de – 2.

0 +1

distância

+2 +3 +4

Sendo assim, nesse dia, a
temperatura mais baixa
era na cidade de
____________________.

+5
Multirio
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Multirio

Ah! Já sei! Os números
negativos ficam menores,
quanto mais distante sua
posição for do zero.

Multirio

Qual a temperatura
mais alta de cada
placa?

 Agora, é a sua vez! Responda:

+ 50 ºC ou +40 ºC?
– 15 ºC ou – 30 ºC?
-8 ºC ou + 1 ºC?

Multirio

E na geladeira,
usamos grau Celsius?

Sim, Duda! Nos países de língua
latina, grau Celsius é usado para
medir temperaturas em geral.

Observe a tabela e responda:
Tempo de conservação de alguns produtos após a
abertura da embalagem
Conservação
Produto

Temperatura

Tempo

Margarina

–4 °C a + 8 °C

3 meses

Pão de queijo

–12 °C ou mais frio

2 meses

Sorvete

–18 °C ou mais frio

6 meses

Pizza

–18 °C ou mais frio

4 meses

a) Dos produtos ao lado, qual (quais) precisa(m) de
temperatura
mais
baixa
para
ser(em)
conservado(s)?__________________________.

Matemática - 7.º Ano
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0 ºC ou – 10 ºC?

-22 ºC ou -23 ºC?

b) Que produto da tabela pode ser conservado, na
temperatura indicada, por mais tempo? _____________.
c) Que produto da tabela pode ser conservado em
temperatura mais alta? ________________.
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Luiza e Vítor estavam brincando com algumas caixas.

-8

-10

-1

-13

4

0

10

6

As caixas estavam numeradas.

Matemática - 7.º Ano
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a)
b)
c)
d)

Qual a caixa cujo número possui maior valor absoluto?____________________
Qual a de menor valor absoluto? ____________________________________
Quais os números de mesmo valor absoluto?__________________________
Colocando os números das caixas, em ordem crescente, como as caixas ficarão
ordenadas? _______________________________________________

1 - Adivinhe o número inteiro.
• Ele é um número menor que -10;
• E é um número cujo módulo é menor que 12.
portalsaofrancisco.com.br

2 - Igor pensou em um número inteiro que tem módulo menor do que 9. Quais são os números em que Igor poderia ter pensado?

3 - Pedro pensou em um número. Multiplicou seu valor absoluto por 10 e obteve 250. Em que número Pedro pensou?

17
www.brinquedoseducativos.net

jogosdoruca.jogosja.com

Recapitulando...
Números Inteiros Z
e as disciplinas
escolares

Situação de
contagem

Temperatura

Fuso horário

Saldo de gols

Ciências

Geografia

Educação Física

Saldo bancário
Matemática
Financeira

Anos antes de
Cristo
História

Opostos ou simétricos – dois números opostos ou simétricos são representados, na reta numerada, por pontos que
estão à mesma __________________do ponto zero, mas em sentidos _____________.
Módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância entre os pontos que representam esse número e o zero.

Matemática - 7.º Ano
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Medidas de
natureza física

VISITE A EDUCOPÉDIA
http://www.educopedia.com.br

Comparando os números inteiros...
•qualquer número positivo é _________________ que zero ou qualquer número negativo. (maior / menor)
•número positivo – quanto mais distante de zero, __________________é o número; (maior / menor)
•número negativo – quanto mais distante de zero, _________________é o número; (maior / menor)
•observando a reta numerada, podemos concluir que o valor do número aumenta à medida que avança para a
_______________(sentido positivo). (direta / esquerda)
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ADIÇÃO EM Z
Adriana, Bete, Carlos e Edu brincam em um jogo
eletrônico. Nesse jogo, os pontos ganhos são indicados
por números positivos e os pontos perdidos, por números
negativos.
Veja os pontos obtidos por Adriana:
• na 1.ª rodada: +4
• na 2.ª rodada: +2

Então:

(+4)

(+2)

+

ganhou

=

ganhou

Ah, entendi! Significa
que, partindo do zero,
andei 4 unidades para
a direita e, em seguida,
mais 2 unidades para
a direita.

ganhou

19

–5 –4 –3 –2 –1

0 +1

Multirio

+4

+2

+2 +3 +4

+5 +6 +7 +8

+9

Já Bete obteve os seguintes pontos:
• na 1.ª rodada: -3
• na 2.ª rodada: -2

Então:

(– 3 )
perdeu

+

(– 2 )
perdeu

perdeu

O total de pontos de Bete após a 2.ª rodada é de -5.
-2
-3

–7

– 6 – 5 – 4– 3 – 2 – 1

0 +1

Quando
os
dois
números são positivos, a
soma é sempre um
número positivo.
Quando
os
dois
números são negativos, a
soma é sempre um
número negativo. Ou seja,
na adição de números
inteiros de mesmo sinal,
adicionamos os valores
absolutos e conservamos
o sinal dos números.

=

+2 +3 +4

+5

Perdi 3 pontos, depois
perdi 2. No total, fiquei
com 5 pontos perdidos.
Então significa que,
partindo do zero, andei 3
unidades para a esquerda
e, em seguida,mais 2
unidades para a esquerda.
Multirio
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O total de pontos de Adriana, após a 2.ª rodada, é de +6.

FIQUE LIGADO!!!

Agora, veja os pontos obtidos por Carlos:
Então:

+

(+8)
ganhou

(-3 )

=

perdeu

ganhou

Ganhei
8
pontos.
Depois, perdi 3. No
total, fiquei com 5
pontos ganhos.

O total de pontos de Carlos, após a 2.ª rodada, é de ______.
+8

0 +1

+2 +3 +4

+5 +6 +7 +8

Multirio

-1

+9

Então, significa que,
partindo
do
zero,
andei 8 unidades para
a
direita
e,
em
seguida, 3 unidades
para a esquerda.

-3
Já Edu obteve os seguintes pontos:
• na 1.ª rodada: – 7
• na 2.ª rodada: +4

Então:

(-7 )
perdeu

+

(+4)
ganhou

=

Perdi 7 pontos.
Depois, ganhei 4
pontos. Ainda fiquei
devendo 3 pontos,
ou seja, 3 pontos
perdidos.

+2 +3 +4

Significa que, partindo
do zero, andei 7
unidades
para
a
esquerda
e,
em
seguida, 4 unidades
para a direita.

+5
Multirio

0 +1

Na adição de números
inteiros,
com
sinais
contrários, subtraímos
os valores absolutos
(maior absoluto pelo
menor
absoluto)
e
damos ao resultado o
sinal do número de
maior valor absoluto.

perdeu

O total de pontos de Edu, após a 2.ª rodada, é de ______.
–7

–9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1

FIQUE LIGADO!!!

+4
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• na 1.ª rodada: +8
• na 2.ª rodada: -3
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Uma conta bancária está com saldo zero. Fazendo-se um depósito de R$ 40,00, e uma retirada
de R$ 40,00, qual será o saldo desta conta, se o depósito e a retirada são do mesmo valor?

Veja:

Então, eu “zero a
conta”? A soma de dois
números opostos é
zero?

(+40) + (– 40) = 0
+40

Isso mesmo!

Multirio

0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90
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-40
O mercadinho Tem de Tudo obteve lucro em alguns meses e prejuízo em outros. Veja
a tabela do primeiro semestre do ano. Os números positivos indicam lucros e os
negativos, prejuízos.
MÊS

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

LUCRO OU PREJUÍZO
(MIL REAIS)

+2

+3

‐5

‐1

+2

+5

FIQUE LIGADO!!!
Na adição de dois
números
opostos
ou
simétricos, a soma é igual
a zero.

Somando os resultados de cada mês, obtemos o lucro acumulado.
a) Qual o lucro acumulado nos dois primeiros meses da tabela?____________________________________________
b) Qual o lucro acumulado ao fim do mês de março? ____________________________________________________
c) Observando o valor acumulado até ao final do mês de abril, o armazém obteve lucro ou prejuízo? De quanto?
_______________________________________________________________________________________________
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d) E, ao final do mês de maio, acumulou lucro ou prejuízo?________________________________________________
e) Qual o lucro acumulado ao final do mês de junho? ____________________________________________________

Quando a equipe tem
mais gols a favor do
que contra, o saldo é
_______________.

Beto é Professor de Educação Física das
turmas do 7.° Ano de uma escola.
1- Observe a tabela do campeonato esportivo
escolar.
EQUIPE

GOLS
A
FAVOR

GOLS
CONTRA

SALDO DE GOLS

7.° A

22

12

22 – 12 = 10

7.° B

16

20

16 – 20 = ______

7.° C

12

18

_____________

7.° D

14

14

_____________

FIQUE LIGADO!!!

E quando a equipe
tem mais gols contra
do que a favor, o saldo
é ______________

Quando subtraímos
um número menor de
um maior, o resultado é
negativo;
quando
subtraímos um número
maior de outro menor,
o resultado é positivo.
A diferença entre dois
números inteiros é
igual à soma do
primeiro com o oposto
do segundo.

Ah! Se a equipe
marcou tantos gols
quantos sofreu, o
saldo é __________

a) Complete a tabela acima com o saldo de gols.
b) Qual é a classificação de cada equipe em ordem crescente? ____________________

Recapitulando...

22 – 12 = 10, porque 10 + 12 = 22

A diferença entre dois números é o número que, adicionado ao segundo, dá, como resultado, o primeiro.
Então, complete:
• 16 – 20 = ___, porque ___+ 20 = 16
• 12 - 18 = ____, porque ___+ 18 = 12
Então, usando nosso conhecimento do oposto de um número, podemos calcular a diferença de inteiros empregando a
adição. Observe:
• 16 – 20 dá o mesmo que 16 + (–20)
Diferença
entre 16 e 20

Soma de 16 com
o oposto de 20

 O resultado é________.
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SUBTRAÇÃO EM Z

• 12 – 18 dá o mesmo que 12+ (–18)
Diferença
entre 12 e 18

Soma de 12 com
o oposto de 18

 O resultado é_______.
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2- Em um dia de inverno, a temperatura em Gramado (RS) passou de +3ºC para – 4ºC.
Nesse dia, quantos graus Celsius a temperatura variou?
+4

Multirio

Para determinar a variação de
temperatura, precisamos calcular a
diferença entre as temperaturas.

+3
+2

(– 4) – (+3)

+1
temperatura
final

temperatura
inicial

0

-7ºC

baixaki.com.br

-1

A temperatura
aumentou ou
diminuiu?
Quantos graus?

-2
–7

–6 –5 –4 –3 –2 –1

0 +1

-4
A temperatura
___________.

– 7ºC

3- Em Itatiaia (RJ), em um dia de julho, a temperatura era de 5 ºC, à tarde, e de – 3ºC, à noite.
a) Marque, na reta numérica abaixo, a variação de temperatura.
b) De quantos graus foi a variação? ____________.
c) Escreva a operação que você efetuou para calcular essa variação ___________________.
d) Da tarde para a noite, a temperatura aumentou ou diminuiu? ________________________.

0 +1

+2 +3 +4

Multirio

 Agora, é sua vez!

–9 –8 –7–6 –5 –4 –3 –2 –1
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-3

+5

– 3ºC

– 4ºC
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+2 +3 +4

+5
VISITE A EDUCOPÉDIA
http://www.educopedia.com.br

1- Numa brincadeira, havia cartelas marcadas com números inteiros. Luís convidou alguns amigos para brincar com ele.
Cada amigo sorteava uma cartela e verificava qual a diferença encontrada entre os valores da sua cartela e do valor da
cartela dos outros amigos.
Como Luís é organizado, foi comparando sua situação com a dos amigos e foi fazendo um registro.
Observe o registro de Luís:
Adição
Ah! Então
Luís
X
João
Luís fez_______ pontos _______ que João.
subtrair um
(a mais / a menos)
Luís fez _______
+10
+3
número é o
(+10) + (3) = ___________
Registro: (+10) – (+3) = _______
mesmo que
somar o seu
X
Luís
Luís fez _______ pontos _________que Fábio.
Fábio
oposto!
(a mais / a menos)
(+3) + (10) = ___________
Luís fez ________
+3
+10
Registro: (+3) – (+10) = _______

Bia
 20

Luís fez _______ pontos _________que Cris.
(a mais / a menos)
Luís fez _______
Registro: (+5) – (-8 ) = _______
Luís fez _______ pontos _________ que Bia.
(a mais / a menos)
Luís fez _______
Registro: (-24) – (-20) = _______

2 - Determine as diferenças:
a) (+15) – ( 12) = ___________
b) (– 35) – (– 18) = ___________
c) (+17) – (+62) = ___________
d) (– 42) – (+14) = ___________

(+5) + (+8) = ____________

(‐24) +(+20) = ___________

3 - Calcule a expressão:
a) ( 9) – (+2) – ( 4) + (+12) =

9

2

+4

4 - Resolva as adições algébricas:
a) (-9) – (+7) + (+13) – (- 20) = ________________________
b) (-11) + (-7) + (+18) = ________________________
c) (-51) + (-82) – (-12) – (+7) = ______________________

Ah, entendi! Só
trocamos o sinal dos
números nos parênteses
que forem precedidos do
sinal negativo.
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X

Cris
8

Multirio

Luís
 24

X

+12 =__________

Multirio

Luís
+5

Isso mesmo! É por isso que tanto
a adição quanto a subtração de
números inteiros são
consideradas uma única
operação – a adição algébrica.
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CONJUNTO Q - NÚMEROS RACIONAIS
SIGNIFICADO E REPRESENTAÇÃO
Observe os números nas situações a seguir:


Em 2012, o número de linhas de celulares no Brasil chegou a quase 100 bilhões, em
um crescimento de 15,9% em relação ao ano anterior.

meioambiente.culturami...

fayerwayer.com.br



1
A Amazônia representa
da disponibilidade mundial de
5
água doce.
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 Veja os ingredientes de dois bolos:
Bolo Delícia
açúcar 1 4
farinha 1 2
manteiga 1
leite
ovos
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Bolo Espetacular

Observe a movimentação da conta
corrente de Manoel em um determinado
período do mês de fevereiro deste ano.
DATA

HISTORICO

VALOR

kg

0, 220 kg

15/02

SALDO ANTERIOR

562,35

kg

0, 500 kg

17/02

PAGAMENTO CONTA LUZ

285,26

0, 120 kg

17/02

SALDO

277,09

250 ml

18/02

CHEQUE COMPENSADO

521,64

2

19/02

SALDO

244,55

8 kg
1
kg
4
3

Os números racionais aparecem no nosso
dia a dia em várias situações.

Glossário:
cheque compensado - pagamento do cheque; débito.

André, vamos
comer uma pizza?
.

Oi, turma! Posso ir com
vocês? Estou com uma
fome...

Boa ideia, Duda!

Claro! Vem com
a gente.

Os três amigos foram a uma lanchonete e pediram, à garçonete, uma pizza cortada em quatro partes iguais.
1 - Agora, responda:
a) Como ficará a representação da pizza?
b) Duda comeu apenas uma fatia dessa pizza. Que fração representa a parte que ela comeu? _____________
c) André comeu o mesmo que Duda. Que fração da pizza ele comeu? ________________________________
ele?________.
e) Que fração da pizza André e Duda comeram juntos? ___________________________________________
2
f) Duda afirmou que Paulo comeu
da pizza e André afirmou que foi 1 . Quem está certo? ____________
4
2
De acordo com as afirmações de Duda e de André, veja a representação da pizza que Paulo comeu.
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d) Quantos pedaços sobraram para Paulo? ________________ Então, que fração da pizza sobrou para

1
2

2
4

FIQUE LIGADO!!!
Essas duas frações representam a mesma parte da pizza. Elas são chamadas de frações equivalentes.
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Vamos resolver os
problemas a seguir?
1
da janela da escola. Que fração da janela
4
ainda resta para Carlos pintar?_____________.

Multirio

1- Carlos pintou

2- Em uma sala de aula, para cada 3 meninas, há 4 meninos. Qual a fração que representa a relação entre
o número de meninas e de meninos?_____________.
3- Em uma fruteira, há 4 laranjas, mas apenas 3 estão próprias para o consumo. Qual a fração que
representa a quantidade de laranjas da fruteira que estão próprias para o consumo?____________.

Matemática - 7.º Ano
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4- Qual a fração que representa o resultado da divisão de 3 por 4?_____________.
Converse com seus colegas sobre esses problemas. O que eles têm em comum?
Todos os problemas têm
o mesmo resultado: 3 .
4

Multirio
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Isso mesmo! Mas essa
fração tem significados
diferentes.

As frações podem
representar parte de um
conjunto, parte de um
todo, divisão de
números e, também,
demonstram relação
entre quantidades.

Os dois estão certos!

Hum ...
1 barra para
cada um não
dá...

e 0,4

representam o mesmo número racional .
Que tal
repartir as
barras,
Mariana?

Observe a representação abaixo:
Se Mariana dividir as barras de chocolate em 5 partes
iguais, cada um receberá 1 parte de um todo dividido em
_____ partes ou ______ .
Como são 10 pedaços, divididos por 5 pessoas, cada uma
ganhará um pedaço de cada barra ou dois pedaços de
uma mesma barra.

Clipart

Já sei!!!
Dividimos cada barra em 5 pedaços
iguais e cada um de nós receberá
um pedaço de cada barra.

2:5=

5
0,4

2
5

1
5

1
5

1
5

2
5

1
5

1
5

2
5

1
5
2
5

1
5

1
5
2
5

1
5

1
5
2
5

Mas...

2 : 5 = 0,4

Clipart

2
5

2
5

4
10

4
10

2
5

2
5

2
5

4
10

4
10

4
10
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Clipart

20
-20
0

2
5

Clipart

Mariana queria dividir as duas barras de chocolate
que ganhou entre ela e seus quatro irmãos.

2
4
 2 : 5  0,4 
5
10

Qual dos dois
encontrou a
resposta certa?
Clipart
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Sim! Eles pertencem ao conjunto dos
Números Racionais Q, da palavra
quociente. Dentro dele está todo o
conjunto Z e todo o conjunto N.
Observe o diagrama de Venn.
Q

Z

diagrama de Venn

DO!!!
A
G
I
L
FIQUE
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Multirio

N

0
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Todo número inteiro é
também um número
racional.

Os Números Racionais
Fracionários também podem ser
representados na reta numérica.
Observe!

0

Multirio

Entendi! Então, 2 , 4 , 0,4
5 10
representam a mesma quantidade.

2
5

4
10

Se
dois
números
inteiros
são
representados, respectivamente, por a e
b, podemos escrever um número
racional como a , somente se b ≠ 0.
b

1

1

VISITE A EDUCOPÉDIA
http://www.educopedia.com.br

Tenho uma dica! Se dividirmos o
numerador pelo denominador,
encontraremos um número decimal.
Multirio

Multirio

Na reta numérica, como podemos
localizar as frações, com valores
absolutos maiores que um inteiro?

Assim fica bem mais fácil!
1 - Então, após fazer a divisão, localize, nas retas numéricas, as frações:

2
3

0
b) - 7
2

3

4
c)

9
8

1

0

2

4
3
-2



1

3
2



1
2

4
8

1
8

1
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5
3

aarvore.wordpress.com

a)

2 - Localize, nas retas numéricas, as frações e os números decimais:
a)

2
5
0

b) -

3
8

1

1
5



-1

6
8



2
8

0

c) 0,8
0

0,1

0,5

1

d) – 1,2

2

1,7

1,4

1,1

1

30

Rafaela e Giovanna fizeram uma pausa nos estudos e aproveitaram para colocar a conversa em dia.
2
4
Rafaela conta que fez
das atividades de Matemática e Giovanna diz que fez muito mais, pois já fez
3
6
das mesmas atividades.
Acho que as duas
fizeram quantidades
iguais das atividades.

O que você acha?
Quem está com a
razão?
Multirio

Multirio
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Se simplificarmos a quantia representada pela fração 4 , temos:
6
4 :2
2
6 :2= 3
As frações 2 e 4 representam o mesmo valor. Então, elas são chamadas de frações ____________________.
3 6
Vamos pintar?
2 2.2 4


3 3.2 6

2 4
e são frações equivalentes.
3 6

Existem infinitas frações equivalentes. Veja outro exemplo.
Vamos pintar?
6 6:3 2 6 2
e


9 9:3 3 9 3
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são frações equivalentes.

2
3

FIQUE LIGADO!!!

4
6

6
9
2
3

Para encontrarmos
frações equivalentes,
devemos multiplicar ou
dividir o numerador e o
denominador pelo
mesmo número.

Multirio

Como podemos descobrir qual a
maior fração? 7 ou 8 ?
4
5

Multirio

COMPARAÇÃO DE FRAÇÕES
Podemos descobrir de três
maneiras diferentes. Observe!

I. Escrevendo na forma decimal:
8
 8 : 5  1,6
5

Como 1,75 > 1,6, temos 7 > 8 .
4
5

II. Escrevendo na forma fracionária com o mesmo denominador(frações equivalentes):
7 35

4 20

e

8 32

5 20

Como 35 > 32 , então 7 > 8 .
20 20
5
4

III. Representando na reta numérica:
0

7
 1,75 e
4

1

8
 1,6
5
1,6

1,75

FIQUE LIGADO!!!
Para comparar números
decimais, basta comparar
as partes inteiras e, se
forem iguais, comparar
cada
casa
decimal,
verificando também os
sinais dos números.
2

7
Na reta numérica, o maior número é sempre o que se encontra à direita do outro: 1,6 < 1,75 ou seja, 8 < .
4
5
 Agora, é a sua vez!
1) Identifique o menor número racional em cada caso, usando < ou > :
a) 1 ____ 5
b) - 1 ____ - 0,3
c )  0,5 ____ 2
d) 5 ____ 3
5
3
6
3
4
8

2) Escreva os números racionais em ordem crescente:

 0,25 ;  7 ;  10 ;  1,025;  3
5
7
8

Matemática - 7.º Ano
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7
 7 : 4  1,75
4
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ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO EM Q
André, vamos
comer um
pedaço de bolo?

Boa ideia, Duda!

1 – Agora, responda:

Multirio

Multirio

Duda e André compraram um bolo para o lanche.

FIQUE LIGADO!!!

a) O bolo foi cortado em _______ partes iguais.

Em uma adição ou subtração de
frações, com denominadores
c) Duda comeu duas fatias do bolo. Então, a fração do bolo que ela comeu é ____. iguais, adicionamos ou subtraímos
os numeradores e mantemos os
d) André comeu três fatias do bolo. A fração do bolo que André comeu é ________. denominadores.
e) A fração do bolo que comeram juntos é _____.
Matemática - 7.º Ano
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b) O bolo inteiro pode ser representado pela fração _____________.

f) Logo, sobrou ________ do bolo.
2 – Cecília ganhou uma barra de chocolate .
a) A barra de chocolate está dividida em ________ partes iguais.
b) A barra de chocolate inteira pode ser representada pela fração ____________.
c) Cecília comeu três pedaços da barra de chocolate. Então, a fração da barra de
chocolate que ela comeu é ___________.
que Aninha comeu é _________.
e) A fração da barra de chocolate que comeram juntas é _____.
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f) Logo, sobraram ____________ da barra de chocolate.

Multirio

d) Aninha comeu dois pedaços da barra de chocolate. A fração do barra de chocolate

Ana Lorena e Ana Beatriz compraram um bolo para o lanche.
1
1
Ana Lorena comeu
do bolo e Ana Beatriz comeu
do bolo.
3
2
Como faremos para responder às duas perguntas abaixo?

III) Para determinar a fração do bolo que comeram
juntas, calculamos:

1
1




3
2
6
6

1
2

 Que fração do bolo comeram juntas?
1
3

 Que fração do bolo sobrou?

A fração do bolo que comeram juntas é _____.
1
do bolo. Vamos dividir o bolo todo em
3
três partes e pintar uma parte.

I) Ana Lorena comeu

IV) O bolo inteiro pode ser representado pela fração _____.

calcular:

6



6



iguais e pintar uma.
Logo, sobrou

FIQUE LIGADO!!!

O bolo ficou dividido em _____ partes iguais.
Ana Lorena comeu

1
3

ou _____.

Logo,
Ana Beatriz comeu

1
2

ou _____.

do bolo.

VISITE A EDUCOPÉDIA
http://www.educopedia.com.br

Caso as frações tenham
denominadores diferentes,
é preciso obter frações
equivalentes com o mesmo
denominador. Em seguida,
adicionamos e subtraímos
as frações equivalentes.
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V) Para descobrir a fração do bolo que sobrou, basta

1
II) Ana Beatriz comeu
do bolo, isto é, a metade. Vamos
2
dividir cada uma das três fatias do desenho em duas partes
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 Agora, é a sua vez!

mais

1
da quantidade inicial de brigadeiros.
3

1
deles. Chegou Pedro e comeu
4

Como o menor múltiplo do 3 e do 4 ao mesmo
tempo é o 12, podemos achar frações
equivalentes a ___ e a ___ com denominador 12.
a) Que fração dos brigadeiros Pedro comeu? __________________________________.
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b) E Luísa? Que fração dos brigadeiros comeu? ________________________________.
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c) Que fração dos brigadeiros Luisa e Pedro comeram juntos? ____________________.
d) Depois disso, que fração dos brigadeiros sobrou na bandeja? ___________________.

Espaço para seus cálculos

petiscos.com

1 - Numa festa, Luisa viu uma bandeja com brigadeiros e não se conteve. Logo comeu

2 – Em uma caixa, foram colocadas 120 bolinhas. Dessas bolinhas,
1
• 6 são azuis;
•

•

2
são vermelhas;
5

3
são verdes;
10

• o restante é amarela.

a) A fração que representa o total de bolinhas azuis, vermelhas e verdes juntas é ________.

Ache o menor denominador comum
entre as frações e, ao final, simplifique
o resultado.
b) Então, a fração que representa as bolinhas amarelas é _____________.

4

4

4

4

4

4

4

azul

4 4

4

4

4

vermelho

3 – Em uma pesquisa, os resultados foram:
1
1
prefere Geografia,
3
4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4 4

verde

4

4

4

4

4

amarelo

2
das pessoas entrevistadas preferem Matemática,
5

Matemática - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

c) Quantas bolinhas de cada cor foram colocadas na caixa? ______________________________________________.

prefere Língua Portuguesa e os demais não têm preferência por uma

a) A fração que representa o total de pessoas entrevistadas que não têm preferência por uma
disciplina específica é ____.

Clip-art

disciplina específica.
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TANGRAM

A LENDA DO TANGRAM

MULTIRIO

É um quebra-cabeça chinês,
muito utilizado para apresentar
diversas formas geométricas.

Vamos construir o TANGRAM através de dobraduras.
Peça ao seu Professor uma folha de papel A 4.
Acompanhe o passo a passo, acessando o link:
http://goo.gl/FlpI2
E, depois, vamos construir figuras bastante originais.
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https://docs.google.com/open?id=0B7C67k8HYDvHYTZKeXRvb0kyYlE

meucantinho-cristynna.blogspot.com
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Tangram é um quebra-cabeça chinês, formado por 7 peças:
5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo.

Adaptado de: http://www.alunosonline.com.br/matematica/tangram/

Você sabe me dizer o
que é Tangram?

Conta a lenda que um jovem
chinês despedia-se de seu mestre, pois
iniciaria uma grande viagem pelo
mundo. Nessa ocasião, o mestre
entregou-lhe um espelho de forma
quadrada e disse:
– Com esse espelho, você
registrará tudo o que encontrar durante
a viagem, para mostrar-me na volta.
O discípulo, surpreso, indagou:
– Mas, mestre, como com um
simples espelho poderei eu te mostrar
tudo o que encontrar durante a viagem?
No momento em que fazia esta
pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos,
quebrando-se em sete peças.
Então, o mestre disse:
- Agora, você poderá! Com essas
sete peças, construa figuras para
ilustrar o que viu durante a viagem.

1 – Identifique e escreva o nome das figuras planas que formam o Tangram.

1 ________________________________
3

1

2 ________________________________

2

5

3
6

________________________________

4 ________________________________
5 ________________________________

4

6 ________________________________
7 ________________________________

2 - Em uma placa de E.V.A. ou em uma cartolina, construa as peças do
TANGRAM. Após recortá-las, monte a silhueta de um homem, conforme a
figura em negrito. Seu Professor, como sempre, irá auxiliá-lo.

Você poderá montar diferentes figuras com as
peças do TANGRAM. Crie outras silhuetas! Use a
sua imaginação!
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7

38

Legenda:
TP – triângulo pequeno
TM – triângulo médio
TG – triângulo grande
Q – quadrado

1 – Utilizando peças do Tangram, construa e represente as figuras planas abaixo.

a ) Um triângulo com 2 peças.

e ) Um retângulo com 3 peças.
TG

TG

TP

Q

TP

TP

P

TP

TP
TP

TM

f ) Um retângulo com 4 peças.

b ) Um triângulo com 3 peças.
TP

TP

TP

Q

TM

TP

TP

TP
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P

TP

TP

TG

c ) Um quadrado com 2 peças.

g ) Um trapézio com 2 peças.

TG
TP

TG

P
TP

TP

d ) Um quadrado com 3 peças.

h ) Um trapézio com 3 peças.
TP
TP
TP
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TP

TG

Q

TP

TP

PERÍMETRO E ÁREA DE FIGURAS PLANAS

FIQUE LIGADO!!!

Recapitulando...

Perímetro é a medida de
comprimento do contorno de
uma figura plana.

Perímetro? Área?

Área do quadrado:
lado x lado = l²

1 – Observe a imagem na malha quadriculada!

1 cm

Área do retângulo:
base x altura = b x h
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MULTIRIO

Você já estudou perímetro e área
no 6.º Ano e, também, relembramos
nas palavras cruzadas que estão no
início desse caderno!!!

1 cm

Considerando que o lado de cada quadradinho mede 1cm e a área de cada
quadradinho mede 1 cm2, calcule:

Área do triângulo:
base x altura = b x h
2

a) o perímetro do quadrado: __________________________
b) o perímetro do retângulo: __________________________
c) a área do quadrado: ______________________________
d) a área do retângulo: ______________________________

altura

2
h
b

base
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1 - A unidade utilizada é o cm² (centímetro quadrado). Lembre-se de que perímetro é a soma do comprimento de
cada lado da figura.
A

Perímetro: _________________________

B

A

Área: _____________________________
Perímetro: _________________________

B

Área: _____________________________
Perímetro: _________________________

C

C

E

Área: _____________________________
Perímetro: _________________________

D
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D

Perímetro: _________________________
E

Área: _____________________________

2- Observando as imagens abaixo, escreva o nome das principais figuras planas:

________________
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Área: _____________________________

_______________

________________ __________________ _________________

PORCENTAGEM
Televisor Led - R$ 1.000,00
Só hoje!
Desconto de 10%

Ora, 10% de desconto, significa
que você estará pagando
somente 90% do preço do
produto. Aproveite!

acritica.uol.com.br

Como calcular o preço
deste televisor?
90% representa

90
100

______________________

______________________________
______________________________

Malha quadriculada
representando 90%.
Matemática - 7.º Ano
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MULTIRIO

A cada R$ 100,00 de compras,

O símbolo % indica porcentagem. Porcentagem (por cento) é uma fração com denominador 100. Em linguagem
matemática, significa:
a) 10% = 10 = dez por cento. b) 6,5% = 6,5 = __________________. c) 18 % = _____=__________________.
100
100

Ótima pergunta! Observe as
possíveis situações e perceba o
quanto este conhecimento é
importante!

MULTIRIO

Legal! Já sei que porcentagem (%) é
uma fração com o denominador 100.
Mas como vou calcular esse valor?
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1- O custo de vida aumentou 11%. Isso significa que, em cada R$

,

houve um acréscimo de R$ ___________________ .
2- Se uma loja anuncia um desconto de 10% em uma mercadoria, isso
significa que, em cada R$
, foi dado um desconto de R$ ______.
3- Em uma eleição foram 7% de votos nulos e 10% de votos em branco. Isso
significa que, em cada _______ votos, _______ foram anulados e ______
foram votos em branco.

FIQUE LIGADO!!!
Lembre-se de que para uma
fração
ser
transformada
em
porcentagem, o denominador deve
ser igual a 100.
Assim
como
podemos
transformar fração em porcentagem,
também podemos transformar a
porcentagem em fração.

Como podemos
transformar uma fração
em porcentagem?
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MULTIRIO

É só encontrar a fração
equivalente a ela, com o
denominador 100.
2
4- Encontre a porcentagem que corresponde à fração 5 :
 Nesta situação, vemos que, para encontrar o denominador 100, devemos
multiplicar o denominador 5 por ______. E o numerador 2 por _______.

a)
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2 .. ? .

5 100

Logo,

b)

2
representa, em porcentagem (%), ________.
5

c)

____

5- Vamos ver como entendemos o uso da porcentagem na seguinte situação: “Dos alunos de uma escola, 58% são
do sexo feminino”.
O total de alunos é representado por 100%, se 58% são mulheres, então, de cada 100 alunos,______ são
___________________.
6- Escreva a fração centesimal e sua forma decimal correspondente às frações a seguir:
a)

3 ..... ou _____.
=
5 .....

b)

3 ..... ou _____.
4 ..... ou _____.
c) =
=
3 .....
5 .....

d)

8 ..... ou _____.
=
10 .....

e) 1 =

2

..... ou _____.
.....

7- Observando as figuras, que porcentagem representam as partes pintadas?

b)

..... ou _____.
.....

c)

.....
.....

ou _____.

.....
.....

ou _____.

8- Encontre a porcentagem correspondente:

a)

1 .. ? .

8 100
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a)

Para obtermos a fração equivalente de denominador 100, podemos dividir esse número por 100.
Assim, 100 ÷ 8 =_____. Precisamos ainda, multiplicar cada termo da fração pelo número encontrado.
Logo, _____ representa , em porcentagem (%), _______.
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MULTIRIO

Muito bom ter aprendido sobre
porcentagem. Mas... ainda preciso
calcular quanto pagarei pelo
televisor , com o desconto de 10%!

Se 10% =

Você já sabe que porcentagem é um tipo
especial de fração, certo? Assim sendo, calcular
uma porcentagem é o mesmo que calcular uma
fração de um número, e isso você já sabe fazer.
Agora, mostre que aprendeu!

10
10
, então, calculamos
do valor do televisor para obter o valor do desconto oferecido.
100
100

1-Se o televisor, custa R$ 990,00, e, por pagá-lo à vista, você terá 10% de desconto, responda:
a) De quanto será o desconto em reais?
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10% de

=

.....
.....

× 990,00 =

b) Qual o valor a ser pago no televisor?:
R$

- R$

= R$

2- Se o desconto fosse de 15%, qual seria o valor do televisor?
15
=
× 990,00 =
100

a) 15% de

b) Qual o valor a ser pago no televisor?
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R$

- R$

= R$

3 - Aos 10 anos de idade, uma criança precisa
dormir 10 horas por dia. Aos 16 anos, pode dormir
10% a menos. Quantas horas precisa dormir um
jovem de 16 anos?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Recapitulando...
1 - Calcule:

FIQUE LIGADO!!!

a) 25% de 250 __________________________________________________

100% 

b) 15% de 600 __________________________________________________

Isto significa que
100% é considerado
o total de algo.

c) 28% de 280 __________________________________________________
2 - Três, em cada dez ovos, de uma determinada raça de galinha,
não chocam. Com base nesta informação, responda:

______________________________________________________
b) Que porcentagem corresponde a esta fração?

3 – Escreva, na forma de porcentagem,
as frações.

a)

3
100

____________

______________________________________________________
c) Se em uma determinada granja, temos 500 ovos dessa raça de
galinha, qual o número esperado de ovos que não irão chocar?

b)

____________________________________________________

75
100

____________

22
100

____________

d) 40
100

____________

c)
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a) Que fração representa o número de ovos não chocados em
relação ao total de ovos?

100
1
100

d) Qual a porcentagem de ovos que deverão ser chocados?
______________________________________________________
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4 - Um aparelho de ar condicionado está sendo vendido, à vista, com 5% de desconto. Se o preço original é
de R$ 800,00, quanto pagará um cliente que o compre à vista?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5 - Em uma propriedade rural ,

2
desta terra é utilizado para cultivo de frutas, o restante desta área é improdutiva.
3

a) Qual é, aproximadamente , a porcentagem de terra cultivada em relação à área total desta propriedade rural?

_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b) Qual é, aproximadamente, a porcentagem correspondente à fração de terra improdutiva, em relação à área total
desta propriedade?
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________________________________________________________________________________________________
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6 - -Relacione as grandezas com as unidades de medidas correspondentes.
( a ) comprimento

(

) metro quadrado

( b ) massa

(

) hora

( c ) capacidade

(

) graus Celsius

( d ) tempo

(

) metro cúbico

( e ) velocidade

(

) quilômetro por hora

( f ) temperatura

(

) quilograma

( g ) ângulo

(

) grau

°

( h ) área

(

) litro

L

( i ) volume

(

) metro

m2

h
°C
m3
km/h.
kg

m

BATALHA NAVAL

Você sabe jogar Batalha Naval?

Batalha naval é um jogo de dois jogadores, em
que os jogadores têm de adivinhar em que
quadrados estão os navios do oponente.

1 - Utilizando os modelos abaixo , marque na cartela:
a) um porta-aviões de coordenadas (7,C), (7,D), (7,E) e (7,F);
b) um destroyer de coordenadas (1,C) e (2,C);
c) um submarino de coordenadas (9,J).
d) um porta-aviões de coordenadas (5,J), (5,I), (7,H) e (7,G);
e) uma fragata de coordenadas (5,E) , (6,E) e (7,E);
f) um submarino de coordenadas (8,D).
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MULTIRIO

Esse jogo associa linha e coluna, e cada
ponto é formado pelo encontro de um
número da linha horizontal com a letra da
coluna vertical.
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O PLANO CARTESIANO
No plano cartesiano, assinale cada
ponto, de acordo com as
suas coordenadas.

Multirio

O plano cartesiano é formado por dois eixos,
sendo o horizontal chamado de eixo das
abscissas e o vertical de eixo das ordenadas.

Veja como localizamos um ponto
no plano cartesiano.

A(3,5)

F ( -4 , 0 )

B ( -3 , 3 )

G ( 0, 6 )

C ( -1 , 4)

H(5,0)

D ( -3, -3 )

I ( 0 , -2 )

E(0,0)

Matemática - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

As disposições dos eixos no plano formam quatro
quadrantes, mostrados na figura a seguir:
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4.º Quadrante

1.º Quadrante

A (4,3)
3.º Quadrante

2.º Quadrante

B (1,2) C (-2,4) D (-3,-4) E (3,-3)

ÂNGULOS
Chamamos de ângulo à região do plano limitada
por duas semirretas de mesma origem.

Podemos também observar esses ângulos nas ideias de giros, de
mudança de direção, de orientação ou de inclinação.
Observe as imagens.

Gol no ângulo

Giro do pião

ralandopracasar.wordpress.com

bloguinho-infantil.blogspot.com

globoesporte.globo.com

Multirio

Multirio

Você sabe me explicar o
que é um ângulo?

Giro dos ponteiros do relógio

Observe que os giros, ao redor de um ponto fixo, nos dão a ideia de ângulo.
Componentes importantes para a representação do ângulo:
• o ponto de giro (vértice do ângulo);
• o lado inicial do giro;
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Dentre os brinquedos de um parque de diversões, a roda gigante é um dos mais atrativos.

• o sentido do giro;
• o tamanho do giro (amplitude);
• o lado final do giro.
Escreva outras situações em que encontramos a ideia de giro.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Como posso construir um ângulo?

FIQUE LIGADO!!!
Reta – é formada por infinitos
pontos que estão alinhados. A
reta é ilimitada nos dois
sentidos.

É fácil! Pegue 1 lápis , uma régua, uma
folha de papel.

1- Marque um ponto no papel e identifique-o com a letra O.
2 - A partir deste ponto O, trace uma semirreta. (marque na semirreta um ponto A).
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3 - Novamente, a partir do ponto O, trace outra semirreta e marque, nesta
semirreta, um ponto B.
Ângulo – designado pelas duas
semirretas que o formam: AÔB.

a) 9 horas
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O – Origem
OA - semirreta

Note que o vértice é designado
pela letra central. Neste exemplo,
o vértice está representado por Ô.
ângulos

Segmento de reta – é limitado
por dois pontos da reta.

B

FIQUE LIGADO!!!

Agora, construa
esteja marcando:

Utilizamos letras minúsculas
para representá-las, e podemos
construí-las
em
qualquer
posição: horizontal, vertical ou
inclinada.

com

O

abertura

b) meio-dia

OB - semirreta

Semirreta – possui origem,
mas é ilimitada no outro
sentido.

A

semelhante

a

um

c) 2 h 45 min

relógio

que

Os ângulos são medidos em graus. O
instrumento que usamos para medi-los é o
transferidor.

transferidor de meia volta

transferidor de 1 volta completa

Ponto central

Multirio

sodine.com.br

sodine.com.br

MULTIRIO

Podemos medir um ângulo?
Como fazemos isso?

Para utilizarmos o transferidor corretamente, devemos cumprir as seguintes
instruções:
2- Uma das semirretas que formam o ângulo deve coincidir com a linha que
une o ponto central à indicação do ângulo 0° do transferidor.
3- A outra semirreta do ângulo indicará, no transferidor, a medida do ângulo.
• A unidade de medida de ângulos é o grau, indicado pelo símbolo °.
• Seus submúltiplos são o minuto e o segundo.
Como vimos, o transferidor é um instrumento usado para medir ângulos
em graus.
Observe os transferidores a seguir e indique, em graus, a medida do ângulo
e sua classificação.
a)

b)

planeta199.com.br

_____________________

______________________

FIQUE LIGADO!!!
De acordo com a sua medida, o
ângulo possui três classificações:
Reto - quando sua medida vale 90°.
Agudo - quando sua medida é menor
que 90°.
Obtuso - quando sua medida é maior
que 90°.
Usamos:
º - para representar graus.
’ - para representar minutos.
” - para representar segundos.
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1- O centro do transferidor deve coincidir com o vértice do ângulo.
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Vejamos, agora, as relações entre grau, minuto e segundo.
a) 1°= 60’ , ou seja, o grau é 60 vezes maior que o minuto.
b) 1’ = 60’’, ou seja, o minuto é sessenta vezes maior que o segundo.
Assim, para transformar um ângulo expresso em graus, para um
ângulo expresso em minutos, multiplicamos seu valor por 60.
Para transformarmos de minutos para graus, realizamos a operação
inversa, isto é, dividimos seu valor por 60.
Veja os exemplos:

FIQUE LIGADO!!!
Quando medimos um ângulo, não
importa a área da região
determinada por ele, mas apenas
a abertura entre as semirretas
que formam este ângulo.

a) transformar 7° em minutos . 7° = 7 . 60’ = 420’;
b) converter 120’ para graus. 120’ = 120’ : 60 = 2°.

B
abertura
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A mesma ideia é usada nas transformações de minutos para segundos e
vice-versa.

O

A

Veja alguns exemplos:
-

transformar 4’ em segundos. 4” = ___________ = ________;

-

converter 720” em minutos. 720”: 60’ = _________.

1
1
ou
.
2
4
Alguns ângulos têm importância especial. São eles:

1 - Complete com :

a) o ângulo reto que vale 90°, é conhecido como ângulo de _____ de volta.
b) O ângulo raso, que vale 180°, é conhecido como ângulo de _____ volta.
2 - Quanto mede um ângulo de uma volta completa ?_______.
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1 - Qual a unidade básica para medição de ângulos com transferidor?
_________________________________________________________
2 - E quais são os submúltiplos do grau?
_______________________________________________________

6- Observe os ângulos marcados no
transferidor. Escreva a medida e a
classificação de cada um deles.
a)

3 - Realize as transformações:
a) 10° correspondem a _________ minutos.
b) 600’ correspondem a ________ segundos.
c) 360’ correspondem a _________ graus.
d) 1200” correspondem a ________ minutos.

_____________________
b)

4 - Converta para graus .
a) 3.600” ________
b) 780’ __________

c ) 420’ __________
d) 1.080’ _________

_____________________

Matemática - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

Multirio

Recebemos informações
valiosas sobre ângulos.
Que tal demonstrarmos o
que aprendemos?

5 - Desenhe um quadrado. Neste quadrado, você irá identificar________ ângulos iguais (internos).
Com a ajuda de um transferidor, meça estes quatro ângulos e responda:
a) qual a medida, em graus, desses ângulos? ______________________
b) de acordo com suas medidas, qual a classificação desses ângulos? ___________________
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Legal! Agora, procure medir
os ângulos deste triângulo, e
diga-me o que descobriu.

Com o auxílio de um compasso, uma régua, um
transferidor e a orientação do meu Professor,
consegui construir um triângulo que tem os três
lados iguais.

Isso mesmo! E os ângulos
que possuem a mesma
medida são chamados de
ângulos congruentes.

Interessante! Os três ângulos
têm a mesma medida.
A

FIQUE LIGADO!!!

B

Matemática - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

MULTIRIO

Para indicar a
entre ângulos,
símbolo  .
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congruência
usamos o

Chamamos de equilátero ao
triângulo que tem os três lados
e os três ângulos iguais.
E

C

F

1- Sabendo que o ângulo AÔB está dividido em 6
ângulos congruentes, classifique os itens abaixo
como verdadeiros ou falsos.

D

G

a) AÔB  CÔD ( )

d) CÔD  EÔG

b) BÔD  DÔF (

)

e) CÔA  BÔG (

)

c) CÔE  AÔF (

)

f) DÔF  AÔE (

)

C

( )

A

O

B

2- Sabendo que a medida do ângulo AÔB equivale a 180º, responda:
a) Quanto mede cada um dos ângulos BÔC, CÔD, DÔE, EOF, FÔG e GÔA ?
____________________________________________________________________
b) Qual a medida do ângulo CÔG ?
____________________________________________________________________
c) Se CÔG  BÔF, então também é verdade que FÔB  GÔC ?

VISITE A EDUCOPÉDIA
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

Esportes

Futebol

Vôlei

26

13

Alunos

Basquete
13

a) Quantos alunos há nesta turma ? _____________________
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1- Os alunos de uma turma registraram, em uma tabela, suas preferências em relação aos esportes. Com a ajuda
de seu Professor de Matemática, os alunos construíram o gráfico de setor a seguir:

b) Qual o percentual de alunos em cada modalidade?
___________________________________________________
c) Em graus, as medidas dos ângulos, no gráfico de setor, são
respectivamente: (Lembre-se de que a circunferência tem 360°.)
(A) 180º, 90°, 90°.

(B) 120°, 120° e 120°.

(C) 25º, 25° e 50°.

(D) 45°, 45° e 90°.
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2- O gráfico abaixo nos mostra a preferência dos moradores de um
condomínio da Zona Norte por alguns esportes. Essas informações
foram obtidas por meio de uma votação. Examine o gráfico a seguir
e responda às perguntas abaixo:
voto

f) Quantos votos o atletismo obteve a mais que
o basquete?______________________________
g) Quais foram os esportes que ficaram
empatados no número de votos?
________________________________________
h) Quantos moradores votaram nesta eleição?
________________________________________
i) Agora, escolha outras cores para pintar os
esportes que ainda não foram coloridos. Lembrese de que cada esporte terá uma cor diferente.
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esporte
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a) Quais são os esportes que os moradores desse condomínio
escolheram? _______________________________________
__________________________________________________
b) Pinte de vermelho a coluna correspondente ao esporte que
obteve o maior número de votos. Que esporte foi mais votado?
__________ . Quantos votos? ____________.
c) Pinte de amarelo a coluna correspondente ao esporte que foi
menos votado. Que esporte foi este? ______________.
Quantos votos obteve? ______________.
d) Quantos votos ao todo obtiveram os esportes que utilizam
bola? ___________. Quais são esses esportes?__________
____________________________________________________
1
e) Quais os esportes que correspondem a
da preferência dos
2
moradores por futebol? _______________________________

j) Utilize o ESPAÇO CRIAÇÃO, para construir uma
tabela com os dados utilizados no gráfico.

ESPAÇO
CRIAÇÃO

OPERAÇÕES COM MEDIDAS DE ÂNGULOS
Bem! Se o problema é escrever a medida
toda em minutos, precisamos lembrar que
5º 26’, é o mesmo que 5º + 26’.

Portanto, basta converter 5º para minutos e
depois somar os 26 minutos.
Entendi! Veja como aprendi!!!

5º = 5 x 60’ =__________. Então, 5º 26’ = 300’ + 26’ = 326’.

Então, para encontrar quantos graus há
em 312’.....

... basta que você transforme
estes minutos em graus. Mas,
fique atento! Nesse caso, você
não terá só um número inteiro
em graus, sobrarão ainda
alguns minutos.
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MULTIRIO

MULTIRIO

Como posso indicar, em minutos, o
ângulo que mede 5 graus e 26
minutos (5º 26”) ?

Como 1º = 60’, preciso dividir 312’ por 60’. O resto
dessa divisão nos informará os minutos que sobraram.
Assim...
312’
12

60’
___

Logo, 312’ = _______.
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Agora, responda: quantos minutos
há em 48º 15’?

Observe os dados, a seguir, e
verifique como efetuar estes cálculos.
Logo entenderá como fazer!

MULTIRIO

Entendi! Basta apenas que eu opere com
minutos. Mas, para isso, preciso fazer a
transformação de graus em minutos.

MULTIRIO

48º 15’ = 48 x 60’ + 15’ = 2 880’ + 15’ = 2 895’.

Exatamente!

Vamos realizar essas atividades?
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1 - Quantos segundos temos em 7’ 25”?

2 - Quantos graus tem 5220”?

3 - O engenheiro agrimensor é um profissional que trabalha na zona rural.
Ele precisa constantemente medir ângulos em seu trabalho. Para isso, usa um instrumento chamado teodolito.
Se um ângulo medido pelo teodolito foi de 38º 2’, quantos minutos mede este ângulo?
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OPERAÇÕES COM MEDIDAS DE ÂNGULOS
Você sabe como devemos
proceder para somar ângulos?
MULTIRIO

Então, verifique se o cálculo
a seguir está correto.

Sim está! Mas, fique atento! Sempre que
ultrapassarmos, nos termos do cálculo, 60
segundos ou 60 minutos, transformaremos
em minutos ou em graus, respectivamente.

MULTIRIO

20º 22’ 11” + 30º 10’ 14”

Claro! Devemos somar segundos
com segundos, minutos com minutos
e graus com graus.

20º 22’ 11”
+ 30º 10’ 14”
50º 32’ 25”
48º 27’ 19” + 29º 50’ 24”
48º 27’ 19”
+ 29º 50’ 24”
77º 77’ 43”

100º 97’ 10”
+ 9º 00’ 50”
109º 97’ 60”
1’
98’

60’ +17’ = 77”. Então, vamos manter 17’ e
acrescentar 1º na próxima unidade do ângulo.
Assim, teremos 78º 17’ 43”.

60” = 1’ (Para relembrar, reveja as atividades de transformações de unidades).
Então, acrescentaremos 1’ na próxima unidade e teremos 97’ + 1’ = 98’.

109º
1º
110º

Como 98’ = 1º 38’, vamos manter 38’ e acrescentar 1º
na próxima unidade do ângulo. Assim teremos 110º 38’,
que é o valor da soma.

110º 38’
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100º 97’ 10” + 9º 50”

Agora, vamos observar estes
cálculos.

FIQUE LIGADO!!!
Primeiro, realize a soma das
quantidades de mesma unidade.
Depois, realize as conversões da
direita para a esquerda.
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SUBTRAÇÃO COM MEDIDAS DE ÂNGULOS

100º 59’ 56” – 80º 20’ 46”
100º 59’ 56”
– 80º 20’ 46”
20º 39’ 10”
Agora, veja este cálculo!

106º 48’ 35” – 80º 10’ 45”
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–
Então, pegamos 60” ou 1’ da unidade
mais próxima que é 48’. Isso significa
que agora teremos 106º 47’ 95”.

Acertei?

Vamos lá!
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106º 47’ 95”
– 80º 10’ 45”
26º 37’ 50”

106º 48’ 35”
80º 10’ 45”

106º 47’ 95”
– 80º 10’ 45”

Observe que
não podemos
“efetuar
diretamente”
35” – 45”.

Correto! Agora é só efetuar
os cálculos.

Parabéns! Vamos
realizar as atividades a
seguir?

MULTIRIO

MULTIRIO

Exatamente! O que muda é
apenas o tipo de operação.

Para a subtração, vamos
empregar o mesmo modelo?

1- Quanto é a soma?
a) 13º + 41º + 79º = _______________.
b) 45º + 80 º + 75º = _______________.
c) 53º 29’ 33” + 46º 18’ 45’’ = ________.
d) 76º 13’ 24’’ + 33º 6’’ = ___________.
e) 21º 7’ 13” + 33º 18’ 34” = ________.
f) 51º 18’ 48’ + 7º 53’ 20” = _________.
g) 10º 8’ + 105’ 22” = _____________.
h) 200’ 54” + 3º 30” = ______________.

a) 67º – 44º = ____________________.
b) 315º – 99º = ___________________.
c) 78º 49’ 20’’ – 22º 18’ 12’’ = ________.
d) 76º 34’ 28’’ – 14º 34’ 13’’ = ________.
e) 20º 8’ 15” ─ 13º 6’ 11” = _________.
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2- Qual a diferença?

f) 50º 20’ 45’ ─ 8º 53’ 16” = ________.
g) 10º 8’ ─ 105’ 22” = _____________.
h) 300’ 54” ─ 2º 40” = _____________.
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