
 

         E.E SENADOR LUIZ NOGUEIRA MARTINS 
                                     2020 

 

(    ) Prova - (     ) Recuperação - (  X ) Atividade 

NOME DO ALUNO: Nº: 7.º ANO _____ 

DISCIPLINA: Matemática PROFESSORA: Adriana Renger VALOR ATIVIDADE: 5,0 

1º Bimestre DATA: 
NOTA: 

 

Nota:  

As atividades solicitadas contemplam as seguintes Habilidades e Objetos de Conhecimento: 

(EF07MA01) Múltiplos e divisores de um número natural 

(EF07MA05) Fração e seus significados 

(EF07MA02) Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples 

Introdução: 

Inicialmente, vamos revisar o que já foi estudado no Caderno do Aluno – SP FAZ ESCOLA – 7.º ANO  páginas 21 a 28; e as 

anotações do caderno. Releia os problemas com atenção, tente resolvê-los novamente e em caso de dúvidas, anote-as para 

que possamos esclarecê-las assim que retornarmos. 

Atividades: 

Assista às vídeo aulas disponíveis no link: https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/modulo/ver?modulo=28# 

Na página do Vídeo Aula, no canto à direita em “Outros Conteúdos da Área”, clicar em Aplicativo e Interagir!  com as 

atividades propostas. 

Resolva os exercícios abaixo: 

1) Siga o modelo e calcule as porcentagens:   5% de 130 =    
5

100
  . 130 =   

650

100
  =  6, 5 

 

a) 10% de 120            b) 7% de 80          c) 15% de 90    d) 25% de  200 

 

2) Uma mercadoria que custa R$ 140,00 vai sofrer um aumento de 15%. Qual será o seu novo preço? 

 

 

3) Um bolo de chocolate foi cortado em 20 fatias iguais para quatros amigos, a ser distribuído da seguinte 

forma: Paulo comeu 
1

4
 das fatias, Juca comeu 

3

10
, Zeca comeu 

3

20
 e Beto comeu as fatias restantes. Os dois 

que comeram a mesma quantidade de bolo foram:  

 

a) Zeca e Beto  b) Paulo e Juca   c) Beto e Paulo   d) Zeca e Juca   e) Juca e Beto 

 

4) Seu José, toma diariamente 4  remédios diferentes. Um de 2 em 2 horas, para os rins, outro de 3 em 3 

horas, para o fígado, outro de 4 em 4 horas, para o coração  e, por fim, um remédio de 6 em 6 horas, para 

a circulação. Se ele tomou às 8 horas de uma segunda-feira os quatro remédios, quando voltará 

novamente a tomar todos eles juntos? 

 

5) Uma bibliotecária recebe 130 livros de Matemática e 195 livros de Português. Ela quer arrumá-los em 

estantes, colocando igual quantidade de livros em cada estante, sem misturar livros de Matemática e de 

Português na mesma estante. Quantos livros ela deve colocar em cada estante para que o número de 

estantes utilizadas seja o menor possível?  
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