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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades avaliadas nos 

itens 
ITEM 1 
Após examinar a criança e analisar os resultados de 
seus exames laboratoriais, um médico orientou que 
Rafael mantivesse uma alimentação saudável para 
evitar doenças e se manter sempre disposto. 
De acordo com estudos científicos sobre os 
alimentos, é provável que esse médico orientou que 
Rafael 
  
(A) coma frutas, verduras e cereais, sem se preocupar 

com quantidade. 
(B) deixe de comer cereais, legumes, hortaliças e 

frutas, preferindo carnes, arroz e feijão. 
(C) coma alimentos industrializados, pois são mais 

coloridos. 
(D) dê preferência por alimentos variados em suas 

refeições, evitando comer exageradamente. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (G1-IFSP-2016-adaptado) As vitaminas formam um 
grupo de substâncias importantes nos processos dos 
metabolismos de um organismo. As necessidades 
diárias deverão ser supridas através de uma 
alimentação variada. A falta de vitaminas pode causar 
doenças chamadas avitaminoses e sua ingestão muito 
além das doses recomendadas pode ser prejudicial, 
ocorrendo as hipervitaminoses. A vitamina 
__________ é necessária para a manutenção da 
integridade da pele e dos epitélios, tanto o 
respiratório, como o intestinal e urinário e atua na 
síntese de pigmentos da retina. Sua deficiência pode 
causar pele escamosa e seca e problemas de visão, 
como a cegueira noturna.  
O espaço existente acima deve ser completado com:  

 
(A) A (Retinol). 
(B) B1 (Tiamina). 
(C) C (Ácido ascórbico). 
(D) D (Calciferol). 
 
2.(G1-CFTMG-2016) Nossa pele é rica em 
colecalciferol, o qual também pode ser obtido do 
fígado de peixe e da gema de ovo, por exemplo. 
Porém essa substância está inerte e, quando os raios 
ultravioletas do sol atingem nosso corpo, ela se 
transforma em sua forma ativa: a vitamina D. Um 
médico recomendou a um idoso que tomasse banhos 
de sol regularmente. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 09 set. 
2015 (adaptado). 

Essa recomendação é importante especialmente para 
idosos porque essa vitamina previne 

 
(A) ocorrência de icterícias. 
(B) risco de câncer de pele. 
(C) enfraquecimento ósseo. 
(D) taxa de envelhecimento. 
 
3.(G1-IFSC-2015-adaptado)Em_________ relação às 
____________características dos seres vivos, assinale 
a alternativa CORRETA.  
 
(A)Há dois tipos fundamentais de reprodução: 

assexuada e sexuada. Na reprodução sexuada ou 
gâmica, um organismo se divide em duas ou mais 
partes, as quais formarão novos organismos. Na 
reprodução assexuada ou agâmica acontece a 
formação de células especiais denominadas 
gametas. É necessário que o gameta masculino se 
una ao gameta feminino para acontecer a 
formação de um novo organismo.    

 
(B)Os seres vivos são formados por compostos 

orgânicos e inorgânicos. Os compostos orgânicos 
apresentam sempre o elemento químico carbono 
e são as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas 
e ácidos nucleicos. Os compostos inorgânicos são a 
água e os sais minerais.    

 
(C) As plantas possuem sistema nervoso, por isso têm 

respostas elaboradas como as dos animais, 
podendo reagir com movimentos, como ocorre 
com a dormideira ou sensitiva, que se fecha 
quando é tocada, ou ainda apresentar um 
fenômeno conhecido como fototropismo 
(crescimento da planta orientado pela luz).    

 
(D) Uma característica comum a todos os seres vivos, 

segundo as teorias evolucionistas, é a capacidade 
de evolução. A evolução dos seres vivos é o 
processo do desaparecimento ou do surgimento 
de novas espécies devido à variabilidade genética. 
Esse processo é muito rápido e pode levar poucos 
dias, por isso é fácil de acompanhar o processo de 
evolução.    

 
ITEM 2 
Os alimentos que os seres humanos consomem são 
digeridos no estômago. A digestão é o processo de 
quebra dos alimentos em partes menores. 
Depois de digerido, os alimentos são absorvidos e  
 
(A) eliminados do corpo pela urina. 
(B) excretados do corpo pelas fezes. 
(C) utilizados como fonte de energia. 
(D) liberados para o ambiente por meio do suor. 
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. Explique porque depois de um longo tempo sem 
nos alimentarmos sentimos fraqueza, mal estar e 
desânimo. 
 
2. A quebra dos alimentos em moléculas menores, 
para que possam ser absorvidos e, depois, utilizados  
pelo organismo é denominada 
 
(A) digestão. 
(B) respiração. 
(C) fotossíntese. 
(D) fermentação. 
 
3.Os alimentos passam por alguns processos para que 
cheguem até as células, por exemplo, dos músculos, 
dos ossos ou da pele. 
Como ocorrem estes processos? 
 
ITEM 3 
Diariamente, as pessoas realizam atividades que 
necessitam de energia.  
Esta energia é obtida por meio  
 
(A) da luz solar. 
(B) da água ingerida. 
(C) dos alimentos consumidos. 
(D) dos batimentos do coração.  
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1.(G1-UTFPR/2007-adaptado) Os lipídios são 

substâncias insolúveis em água e solúveis em 

solventes orgânicos que desempenham diversas 

funções nos seres vivos. 

Um dos importantes papéis dos lipídios nos seres 

vivos é 

 

(A) atuar como catalisadores biológicos. 
(B) servir como fonte de reserva energética. 
(C) formar proteínas celulares.    
(D) conter as informações genéticas dos seres vivos. 

 

2.(G1-CPS-2008-adaptado) Encontro em lanchonetes 

ou no intervalo das aulas é uma das atividades de 

lazer de crianças e de adolescentes, e a comida 

preferida é o lanche à base de hambúrguer com 

maionese e ketchup, batata frita, salgadinhos, 

refrigerantes, entre outros. Porém, esses alimentos 

vêm sofrendo condenação pelos médicos e 

nutricionistas, em especial por conterem 

componentes não recomendados, que são 

considerados "vilões" para a saúde dessa população 

jovem como, por exemplo, as gorduras trans e o 

excesso de sódio. 

Entre os componentes da gordura presentes nesses 

alimentos, o que oferece maior risco à saúde humana 

é aquele que contém os ácidos graxos saturados e 

gorduras trans. Segundo especialistas no assunto, as 

gorduras são necessárias ao corpo, pois fornecem 

energia e ácidos graxos essenciais ao organismo, 

porém a trans é considerada pior que a gordura 

saturada, pois está associada ao aumento do nível do 

colesterol LDL (indesejável) e à diminuição do HDL 

(desejável). A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) determinou que, a partir de 10. de agosto 

de 2006, as empresas devem especificar nos rótulos o 

teor de gordura trans de seus produtos. 

É válido afirmar que a finalidade dessa determinação 

é  

 

(A)esclarecer ou alertar sobre a quantidade de 
gorduras saturadas e de gordura trans. 

(B) eliminar a adição de gorduras ou de ácidos graxos 
nos alimentos industrializados. 

(C) substituir as gorduras ditas trans por gorduras 
saturadas desejáveis ao organismo humano. 

(D) alertar sobre a necessidade dos ácidos graxos 
essenciais ao organismo. 

 

3.(G1-IFCE/2014-adaptado) Os seres vivos são 

formados, quimicamente, por dois grandes grupos de 

compostos: orgânicos e inorgânicos. Os minerais, 

inorgânicos, desempenham funções 

importantíssimas para o ser vivo e a deficiência de 

alguns deles, no corpo humano, pode causar diversas 

doenças e prejuízos à saúde. O mineral, que é 

responsável pela constituição da hemoglobina e está 

relacionado ao transporte do O2 pelo sangue, cuja 

deficiência pode causar a doença conhecida como 

anemia, é o 

 

(A) fósforo. 
(B) iodo. 
(C) potássio. 
(D) ferro. 
 
 
ITEM 4 
Os alimentos são constituídos por substâncias 
químicas conhecidas como nutrientes, que são 
substâncias essenciais ao nosso organismo.  Os 
nutrientes apresentam diversas classificações e cada 
um deles desempenha funções diferentes.  
As proteínas, nutrientes essenciais, exercem a função 
plástica ou construtora do organismo.  
São alimentos ricos em proteínas: 
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(A) carne e ovos. 
(B) peixe e frutas. 
(C) macarrão e arroz. 
(D) legumes e verduras. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. O corpo humano necessita ingerir diariamente uma 
quantidade mínima de energia para que possa 
exercer as suas funções. A quantidade de calorias que 
deve ser ingerida depende do sexo, idade e atividade 
física exercida pela pessoa, variando de 1.500 a 3.000 
Kcal diárias. 
Que nutriente encontrado nos alimentos é utilizado 
pelo organismo como a principal fonte de energia? 
 
(A) Carboidrato. 
(B) Lipídio. 
(C) Proteína. 
(D) Vitamina. 
Disponível em: <http://neejacplajeado.blogspot.com.br/2016/09/ 
tividades-ciencias-ensino-fundamental>. Acesso em: 27 jun. 2017. 

 
2. Qual dos alimentos abaixo possui uma grande 
quantidade de nutrientes que atuam como 
construtores no nosso organismo? 
 
(A) Feijão 
(B) Carne 
(C) Arroz 
(D) Batata-frita 
Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/ 

DLFE-209210.pdf/1.0>. Acesso em: 27 jun. 2017 (adaptado). 

 
3. Para que os músculos se desenvolvam, 
normalmente, é necessária a ingestão de uma grande 
quantidade de proteínas na alimentação. 
Assinale a opção abaixo que contém somente 
alimentos ricos em proteínas. 
 
(A) Peixe e leite. 
(B) Pão e verduras. 
(C) Macarrão e legumes. 
(D) Legumes e Verduras. 
Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/ 

DLFE-209210.pdf/1.0>. Acesso em: 27 jun. 2017 (adaptado). 

 
ITEM 5 
Os carboidratos compõem um grupo de alimentos 
também conhecido por glicídios, sacarídeos ou 
açúcares. Eles são ricos em calorias. 
São exemplos deste grupo de alimentos 
 
(A) carne e ovo. 
(B) arroz e batata. 
(C) alface e queijo. 
(D) azeite e torresmo. 

 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1.(G1-cps-2010) As vitaminas são nutrientes 
importantes para o bom funcionamento do nosso 
organismo, principalmente, porque ajudam a 
prevenir inúmeras doenças. Vitaminas não são 
produzidas pelo organismo humano devendo ser 
adquiridas através da ingestão de alimentos, tais 
como frutas, verduras, legumes e carnes. 
Considere a tabela a seguir que relaciona as vitaminas 
A, D, K, B12 e C com algumas de suas principais fontes. 
 

Vitamina 
Principais Fontes 

Doenças 
provocadas 

pela carência 

A Fígado, leite e 
cenoura. 

1 

D Óleo de peixe, fígado 
e gema de ovos. 

2 

K Fígado, verduras e 
nos cereais, como o 
trigo e a aveia. 

3 

B12 Fígado e carnes. 4 

C Frutas cítricas. 5 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
tabela, substituindo, respectivamente, os números 1, 
2, 3, 4 e 5 pelas doenças provocadas devido à carência 
de cada uma das vitaminas no organismo humano. 
 

 1 2 3 4 5 

(A) cegueira 

noturna 

hemorr

agia 

anemia raquitis

mo 

escorbuto 

(B) raquitis

mo 

cegueira 

noturna 

hemorragi

a 

escorbu

to 

anemia 

(C) cegueira 

noturna 

raquitis

mo 

hemorragi

a 

anemia escorbuto 

(D) cegueira 

noturna 

escorbu

to 

raquitismo anemia hemorragia 
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2.(G1-IFCE-2016)  Observe atentamente os produtos 
a seguir. 
 

 
 
É correto afirmar que  

 
(A) a importância da presença do produto C na dieta 

humana pode ser explicada pela grande 
concentração de proteínas, que são polímeros 
formados pela união de dezenas de nucleotídeos 
que, quando ingeridos, são absorvidos pelo 
intestino sem que sofram digestão.    

(B) o produto B é rico em lipídios conjugados, uma vez 
que os óleos são ésteres formados pela união de 
um álcool de cadeia longa com ácidos carboxílicos, 
sendo muito importantes para o organismo, por 
serem substâncias de reserva armazenadas nas 
células chamadas adipócitos.    

(C)os glicídios presentes abundantemente nos 
produtos A e D são classificados de acordo com o 
tamanho de suas moléculas, em monossacarídeos, 
oligossacarídeos e polissacarídeos e representam a 
principal fonte de energia para o metabolismo 
celular.    

(D) o amido presente no produto A é um exemplo de 
carboidrato do grupo dos oligossacarídeos, 
formado pela união de dez monossacarídeos, 
representando a principal substância de reserva 
nutritiva das plantas, podendo ser armazenado nas 
sementes, raízes ou frutos.    

 
3. (G1-IFSP 2017) Atualmente, as pessoas têm muita 
consciência em relação à alimentação saudável. 
Sabendo que os alimentos podem ser classificados 
em carboidratos, gorduras e proteínas, assinale a 
alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, um exemplo de carboidrato, 
gordura e proteína.  

 
(A) Macarrão, gema de ovo e carne de sol. 
(B) Pão, clara de ovo e frango. 
(C) Beterraba, ovo cozido e brócolis. 
(D) Batata, arroz e bife. 

 
ITEM 6 
Após ingerirmos o alimento ele faz um longo percurso 
pelo tubo digestório. Observe. 

 
Disponível em: <http://c2.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/o5e13bc06/ 

1519152_JlgA8.pn>. Acesso em: 29 maio 2017.  

 
O intestino delgado é a parte do sistema digestório 
onde ocorre a  
 
(A) eliminação das fezes.  
(B) absorção dos nutrientes. 
(C) transformação das vitaminas e minerais. 
(D) absorção de carboidratos e sais minerais. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Os nutrientes necessários à manutenção de uma 
vida saudável precisam estar presentes nos 
alimentos, para que, após a digestão, eles sejam 
absorvidos pelo 
 
(A)intestino delgado, passem aos capilares 
sanguíneos e sejam levados às células através do 
sangue, para que elas desempenhem suas funções. 
(B) intestino delgado juntamente com a água e passe 
a seguir aos vasos linfáticos, onde auxiliarão as células 
na função de defesa do organismo. 
(C)intestino grosso após a absorção da água, 
cheguem aos capilares intestinais, onde se 
dissolverão no sangue para desempenharem suas 
funções. 
(D) intestino grosso juntamente com a água para 
facilitar o seu transporte pelos capilares do sistema 
linfático e do sistema sanguíneo. 

Disponível em:  <https://jucienebertoldo.files.wordpress.com/20 
13/03/banco-de-questc3b5es-de-cic3aancias-ef-com-gabarito-e-

descritores.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2017. 

 
 
2.Relacione as informações de acordo com as letras 
dos órgãos identificados a esquerda: 
 

(a) Faringe (    ) Tubo de aproximadamente 
6 metros enrolado no 
abdômen.  
 

(b) Esôfago          (    ) Recebe os alimentos 
vindos do esôfago. 
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(c) Estômago        ( ) Contém os restos de                                              
alimentos que serão                
eliminados na forma de fezes. 
 

(d) Intestino   
      delgado 

(     ) Órgão que leva o                                       
alimento da boca ao esôfago. 
 

(e) Intestino  
      grosso 

(    ) Conduz os alimentos da   
faringe até o estômago.  
 

(f) Boca (   ) Onde ocorrem os processos 
de mastigar,  triturar e moer os 
alimentos. 

 
A relação correta é: 
 
(A) b, d, e, a, f, c. 
(B) f, e, a, d, b, c. 
(C) d, c, a, e, f, b. 
(D) d, c, e, a, b, f. 
Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com.br/2014/07/exer 

cicios-sobre-sistema-digestorio-8_21.html>. Acesso em: 05 jul. 
2017. 

 
3. Os órgãos do nosso sistema digestório podem ser 

divididos em: 

 

(A) tudo digestório e fígado. 

(B) tubo digestório e estruturas isoladas. 

(C) tubo digestório e glândulas anexas. 

(D) tubo digestório e intestino grosso. 
Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com.br/2014/07/exer 

cicios-sobre-sistema-digestorio-8_21.html>. Acesso em: 05 jul. 
2017. 

 
 
ITEM 7 
Os diversos órgãos do sistema digestório atuam 
juntos para retirar dos alimentos as substâncias 
necessárias para o nosso corpo. Cerca de 50% de 
nossa dieta é composta por carboidratos (pão, 
batatas, massas, doces, arroz, frutas e vegetais), 
alimentos que oferecem energia mais rápida ao nosso 
organismo. Para ser aproveitado esse nutriente 
precisa ser transformado. A digestão dos carboidratos 
inicia 
  
(A) na boca. 
(B) na faringe. 
(C) no estômago. 
(D) no intestino delgado.  

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1.As etapas da atuação do sistema digestório sobre o 
alimento ingerido, na ordem em que acontecem, são: 
 
 

(A) ingestão - digestão - absorção - indigestão. 
(B) absorção - digestão - indigestão - eliminação. 
(C) ingestão - digestão - absorção - eliminação. 
(D) absorção - indigestão - digestão - eliminação. 
Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com.br/2014/07/exer 

cicios-sobre-sistema-digestorio-8_21.html>. Acesso em: 05 jul. 
2017. 

 
2.O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 
50 cm de comprimento e 7 cm de diâmetro, podendo 
ser dividido em: ceco, colo e reto. Esse órgão está 
relacionado com 
 
(A) a digestão mecânica do alimento. 
(B) a digestão de gorduras. 
(C) a digestão de proteínas. 
(D) a absorção de água. 
 
Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 

exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-digestorio.htm>. 
Acesso em: 07 jul. 2017(adaptado). 

 
3. Um sistema é formado por órgãos que realizam 
funções complementares. Tudo o que comemos 
passa, por exemplo, por um grande circuito que é o 
sistema digestório. Durante o percurso, o alimento 
faz paradas em alguns órgãos e passa direto por 
outros, recebendo algumas substâncias.  
 

 
 

De acordo com o esquema, o percurso do alimento é: 
 
(A)boca - faringe – esôfago - fígado - intestino delgado 
- intestino grosso - reto. 
(B) boca - faringe - fígado - estômago - intestino 
delgado - intestino grosso - reto. 
(C)boca - faringe - laringe - estômago - fígado - 
vesícula biliar - intestino delgado - reto. 
(D)boca - faringe – esôfago - estômago - intestino 
delgado - intestino grosso - reto.  
 
Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/ 

DLFE-200913.pdf/1.0>.  Acesso em: 07 jul.2017 (adaptado). 
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ITEM 8 
O sistema circulatório ou cardiovascular é 
responsável pela circulação do sangue e distribuição 
de nutrientes, gases, hormônios e excretas 
nitrogenadas por todo corpo. Esse transporte é feito 
por meio dos vasos sanguíneos.  
O sangue sai do coração e vai até as células por meio  
 
(A) das veias. 
(B) das artérias.  
(C) dos capilares.  
(D) das arteríolas.  
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1.Qual é a função do sangue? 
 
2.Numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 
 
A - Conduzem o sangue do coração para as diversas 
partes do corpo. 
B - Permitem a grande irrigação sanguínea de todas 
as células do corpo. 
C - Coletam o sangue das diversas partes do corpo e 
conduzem-no de volta ao coração. 
 
(   ) Veias 
(   ) Artérias 
(   ) Capilares 
Disponível em: <http://cienciascomdeka.blogspot.com.br/2008/10 

/avaliao-8-ano-sistema-cardiovascular.html>. Acesso em: 07 jul. 
2017. 

 
3. Afinal o que é o sangue? 
 
 
ITEM 9 
O sistema circulatório é formado pelo coração e pelos 
vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares que 
exercem diferentes funções no transporte de 
substâncias pelo corpo.  As veias são vasos   
 
(A) por onde o sangue passa ao ser transportado para 

os outros órgãos do corpo.  
(B) que permitem a passagem de substâncias do 

sangue para as células e vice-versa. 
(C) que transportam o sangue das diversas partes do 

corpo de volta para o coração. 
(D) que as veias transportam o sangue com gás 

carbônico dos pulmões até o átrio esquerdo do 
coração.  

 
 
 
 
 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Não faz parte do sistema circulatório: 
 
(A) O coração 
(B) O fígado.  
(C) O sangue 
(D) As veias 
Disponível em: <http://clubeinvestigacaociencia.blogspot.com.br/ 

2015/04/24-perguntas-sobre-sistema-circulatorio.html>. Acesso 
em: 12 jul. 2017. 

 
2. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e 
uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses 
vasos podem ser classificados em três tipos distintos: 
artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a 
alternativa correta. 
 
(A)Atuam transportando exclusivamente sangue 
oxigenado. 
(B) Atuam transportando exclusivamente sangue rico 
em gás carbônico. 
(C)Atuam transportando sangue do coração para 
outras partes do corpo. 
(D)Atuam transportando sangue de diversas partes 
do corpo em direção ao coração.  
Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicio 

s.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-
sistema-cardiovascular.htm>. Acesso em: 12 jul. 2017. 

 
3. (Faap-SP) Em relação à circulação humana, é 
incorreto afirmar: 
 
(A)todo vaso que sai do coração é artéria. 
(B todo vaso que chega ao coração é veia. 
(C)todo sangue que chega ao coração é sangue 
venoso. 
(D)o sangue rico em oxigênio é o arterial. 
 
 
ITEM 10 
O organismo humano é formado por tecidos. O 
sangue é um tecido vivo que circula pelo organismo e 
é formado por uma parte liquida (plasma), 
constituído por água, sais, vitaminas e fatores de 
coagulação, no qual estão misturadas as partes 
solidas: hemácias, leucócitos e plaquetas. 
As plaquetas são fragmentos de células que 
participam  
 
(A) da síntese de proteínas. 
(B) do transporte de gases. 
(C) do processo de coagulação. 
(D) da distribuição de alimentos. 
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. O sistema circulatório é responsável por manter o 
sangue circulando em nosso corpo.  

 
Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Histolo 

gia/epitelio16.php>. Acesso em: 12 jul. 2017. 

 
Com relação aos elementos figurados do sangue, qual 
é a principal função dos glóbulos brancos? 
 
(A) Defesa do organismo. 
(B) Coagulação sanguínea. 
(C) Transporte de oxigênio. 
(D) Eliminação da glicose. 

 
2.O sangue é um tecido constituído por plasma, que é 
a parte líquida, e por elementos figurados.  
A função dos eritrócitos (hemácias) é 
 
(A) produzir anticorpos. 
(B) ser um tipo de leucócito. 
(C) produzir histamina e heparina. 
(D) se relacionar com o transporte de oxigênio. 
 
3. As plaquetas são fragmentos de células produzidos 
na medula óssea.  

 
Disponível em: <https://bioanalisisblog.wordpress.com/tag/ 

plaquets>. Acesso em: 12 jul. 2017. 

A principal função da plaqueta é 
 
(A) a coagulação sanguínea.  
(B) o transporte de oxigênio. 
(C) a produção de anticorpos. 
(D) a fagocitose de organismos invasores. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 

desenvolvimento das habilidades avaliadas nos 

itens. 

  
Atividades relacionadas ao item 1 

 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 

3. 

 
Comportamento 

                   Alerta 

 
Sou fonoaudióloga e achei ótima a reportagem 

“Distraído pelo barulho (número 5, ano 14) ”. É de 
grande importância alertar a população, 
principalmente pais e professores, sobre desordens 
do processamento auditivo central. Muitas vezes, a 
criança é considerada desatenta e sem interesse, mas 
ninguém sabe que ela sofre desse distúrbio. 

Patrícia da Costa Borges das Cruzes, SP 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/cultura/leitores-via-e-

mail/ogi/>. Acesso em: 21 jun. 2017.   

 

1. A autora do texto (leitora da Superinteressante) 

emite sua opinião sobre o quê?  

 

2. O que predomina nesse texto, fato ou opinião? 

 

3. Releia o trecho “Sou fonoaudióloga e achei ótima a 

reportagem ‘Distraído pelo barulho (número 5, ano 

14)’”, em que está explícita a opinião da autora 

(leitora da Revista Superinteressante). Reescreva-o, 

suprimindo a opinião expressa, utilizando um verbo 

para estabelecer coesão e coerência no referido 

trecho.  

 

Atividades relacionadas ao item 2 

 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 

3. 

O sofá estampado 
Lygia Bojunga Nunes 

 

É pequeno, tem só dois lugares. E fica perto da 

janela. Pro sol não desbotar o estampado, a dona da 

casa fez uma cortina branca, fininha e toda franzida, no 

fim de atravessar tanto pano, a luz entra cansada na 

sala, clareando tudo de leve. É só passar pelo sofá que a 

dona da casa começa: ajeita um almofadão, estica a 

ponta do tapete, arruma a cortina na ponta da janela, 

anda pra trás pra ver o efeito e ai suspira contente “É 

uma graça!” 

E é. O sofá estampado é uma graça. Gorducho. 

Braço redondo. Fazenda bem esticada. Mais pra baixo 

que pro alto. Mas o melhor de tudo longe, nem se 

discute é o estampado que ele tem: amarelo bem 

clarinho, todo salpicado de flor; hora é violeta, hora é 

margarida, e lá uma vez que outra também tem um 

monsenhor. O resto da sala foi arrumado para combinar 

com o sofá: poltrona verde 

musgo, tapete marrom, 

espelho redondo pra botar 

na parede um pouco do 

estampado, e mais isso e 

mais aquilo, e mais Dalva 

também. Porque o sofá 

estampado não é só ele e 

pronto: é ele, e a Dalva. 
Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/>. 

Acesso em: 20 jun. 2017. 

 

Leia as definições de advérbio e locução adverbial: 

Advérbio é uma palavra invariável que modifica o 

sentido do verbo, do adjetivo e do próprio 

advérbio, indicando determinadas circunstâncias de 

acordo com o contexto (intensidade, tempo, modo, 

causa, lugar, afirmação, negação, instrumento, entre 

outras). 

Locução adverbial é toda expressão formada por mais 

de uma palavra com valor de advérbio. 

 

 

1. Releia o trecho “Pro sol não desbotar o estampado, a 

dona da casa fez uma cortina branca, fininha e toda 

franzida, no fim de atravessar tanto pano, a luz entra 

cansada na sala, clareando tudo de leve.” 

 

a) Qual a circunstância indicada pela locução adverbial 

em destaque? 

 

b) Reescreva essa frase, substituindo a locução adverbial 

em destaque por um advérbio de sentido equivalente. 

 

2. Escreva as circunstâncias ou ideias que os advérbios 

destacados nos enunciados a seguir indicam: 

 

a) “(...) a luz entra cansada na sala, (...)”. 

b) “Fazenda bem esticada.” 

c) “Mais pra baixo que pro alto.” 
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3. Releia os enunciados do exercício anterior, e 
aponte se os advérbios destacados estão modificando 
o sentido de um verbo, de um adjetivo e de 
outro advérbio. 

 

Atividades relacionadas ao item 3 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 

3. 

 

 
Disponível em: <http://professorjeanrodrigues.blogspot.com.br/2012/ 

05/atividade-de-portugues-sobre-variacao.html>. Acesso em: 26 jun. 

2017. 

 

1. A linguagem deste texto é considerada culta ou 

coloquial? 

 

2. Por que o autor desta mensagem escreveu para o 

colega usando esse tipo de escrita? 

 

3. Reescreva essa mesma mensagem usando a norma 

culta da língua. 
 

Atividades relacionadas ao item 4 

 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 

3. 

Governar 
Carlos Drummond de Andrade 

 

Os garotos da rua resolveram brincar de 

Governo, escolheram o Presidente e pediram que 

governasse para o bem de todos. 

− Pois não – aceitou Martim. – Daqui por diante 

vocês farão meus exercícios escolares e eu assino. 

Clóvis e mais dois de vocês formarão a minha 

segurança. Januário será meu Ministro da Fazenda e 

pagará meu lanche. 

− Com que dinheiro? – atalhou Januário. 

− Cada um de vocês contribuirá com um cruzeiro 

por dia para a caixinha do Governo. 

− E que é que nós lucramos com isso? – 

perguntaram em coro. 

− Lucram a certeza de que têm um bom 

Presidente. Eu separo as brigas, distribuo tarefas, 

trato de igual para igual com os professores. Vocês 

obedecem,  democraticamente. 

− Assim não vale. O Presidente deve ser nosso 

servidor, ou pelo menos saber que todos somos iguais 

a ele. Queremos vantagens. 

− Eu sou o Presidente e não posso ser igual a 

vocês, que são presididos. Se exigirem coisas de mim, 

serão multados e 

perderão o direito 

de participar da 

minha comitiva 

nas festas. 

Pensam que ser 

Presidente é 

moleza? Já estou 

sentindo como 

este cargo é cheio 

de espinhos. 

Foi deposto, e dissolvida a República. 

                            ANDRADE, Carlos Drummond de. 

Contos plausíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 88. 
 

 
1. O que deu início a essa narrativa? 
 
2. Quem é personagem principal, isto é, o 
protagonista da história? 
 
3. Depois de ser escolhido e ter aceito o cargo de 
Presidente do grupo, Martim foi deposto. 
 
a) Por que Martim foi deposto do cargo de 
Presidente? 
 
b) Assinale as características do presidente que o 
texto apresenta: 
 
a. (   ) mandão 
b. (   )  autoritário 
c. (   ) democrático 
d. (   ) justo 
e. (   )  egoísta 
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Atividades relacionadas ao item 5 

 
Releia o texto “O sofá estampado” (ITEM 2) e, a 
seguir, responda as atividades 1, 2 e 3. 
 
1. Observe a frase: “Fazenda bem esticada.” (2º 
parágrafo). 
a) Procure no dicionário os significados que a palavra 
“fazenda” apresenta.  
 
b) Reescreva essa frase, substituindo a palavra 
“fazenda” por uma que mantenha o mesmo 
significado dado pelo contexto, fazendo as 
modificações necessárias. 
 
2. Pesquise (em um dicionário) e copie os significados 
da palavra “pronto”. 
 
3. Observe a frase “Porque o sofá estampado não é só 
ele e pronto: é ele, e a Dalva.” (2º parágrafo). Com 
qual sentido essa palavra foi usada no contexto dessa 
frase? 
 

Atividades relacionadas ao item 6 

 

Leia os textos a seguir e responda as atividades 1, 2 e 

3. 

 
Texto I 

Você é um gênio? 

 

Amei a SUPER desse mês. Mas descobri que, se todos 

os testes de QI fossem de linguística, eu os resolveria 

num piscar de olhos (“Você é um Gênio?”, setembro). 

Eu demoro um pouco mais para fazer os testes 

espaciais. Mas os de matemática, meu Deus, quem foi 

que inventou mesmo a matemática? 
Damaris Barradas 

 
Texto II 
 

Parabéns! Essa edição me surpreendeu, é daquelas 

que você não consegue parar de ler. Gostei da 

matéria da capa e, é claro, do teste “Você É um 

Gênio?” 
Cristiane Crisci,no site da SUPER 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/cartas-

e-e-mails-que-chegaram-a-super/>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

 
1. Qual a opinião do autor do texto I em relação aos 
testes espaciais propostos pela Revista? 
 
2. O que o autor do texto II achou da matéria da 
Revista SUPER? 
 

3. Em relação à matéria “Você é um Gênio?”, da 
Revista SUPER, de setembro, os autores dos textos I e 
II apresentam opiniões 
 
(A) opostas. 

(B) divergentes. 

(C) excludentes. 

(D) complementares. 

 

Atividades relacionadas ao item 7 

 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 

3. 

 
A lenda do diamante 

 

Antes, muito antes do ano de 1500, o Brasil 

chamava-se Pindorama e vivia à sombra de mil 

palmeiras. Foi nessa época que o índio Oiti, valente 

entre os mais valentes, despediu-se de Potira, sua 

esposa, e desceu o rio para dar combate a uma tribo 

inimiga. Doze luas passaram-se sem que o moço 

guerreiro voltasse. E, quando lhe veio a certeza de 

que não veria mais o seu amado, ela chorou de 

saudades. Suas lágrimas misturaram-se com a areia 

da praia, e Tupã transformou-as em diamantes. E aí 

está a origem dessa pedra preciosa.  
Disponível em: 

<http://profhelena4e5ano.blogspot.com.br/2010/11/len 

da-dos-diamantes_20.html>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
1. Identifique a quais palavras os termos sublinhados 
nos trechos abaixo fazem referência: 
 
a) “(...) chamava-se Pindorama (...)”. 
b) “(...) despediu-se de Potira (...)”.  
 
2. No trecho “E, quando lhe veio a certeza de que não 
veria mais o seu amado, ela chorou de saudades.”, o 
termo destacado (“ela”), refere-se à qual palavra? 
 
3. Retire do texto todos os termos que estão 
substituindo o substantivo “Oiti”. 
 
 
 

http://super.abril.com.br/comportamento/cartas-e-e-mails-que-chegaram-a-super/%3e.%20Acesso
http://super.abril.com.br/comportamento/cartas-e-e-mails-que-chegaram-a-super/%3e.%20Acesso
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Atividades relacionadas ao item 8 

 

Leia o texto a seguir e responda a atividade 1. 

 

 

 

 
Disponível em: <http://miriamveiga.com/ensino-fundamental>. 

Acesso em: 26 jun. 2017. 

 

1. Observe o segundo quadrinho. Qual o efeito de 

sentido pretendido ao usar os dois pontos de 

exclamação na frase “Dá a patinha!!”? 

 

Leia o texto a seguir e responda as atividades 2 e 3. 

 

Não precisa embrulhar! 

 

Alguma vez você parou para pensar em 
como é estranho que tudo que a gente compra seja 
embrulhado ou colocado em sacolas ou sacos?… 

Mesmo quando se trata de apenas um artigo, como 
um bombom… ou um pacote de batatas fritas. Um 
saco dentro de outro… bem, isso já é uma loucura! 

Mas acontece o tempo todo. E depois nós 
simplesmente jogamos o saco fora. 

Que desperdício! Os sacos e sacolas são 
feitos com os tesouros da Terra. Os de papel são 
feitos de árvores; os de plástico, de petróleo. E a 
fabricação de ambos aumenta muito a poluição. Mas 
você pode ajudar. Basta dizer ‘não’ para os sacos e 
sacolas de que não precisa. 

“50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a 
Terra/ The Earth-Works Group”. 14. ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2007. p.84. 

 
2. No trecho “Alguma vez você parou para pensar em 
como é estranho que tudo que a gente compra seja 
embrulhado ou colocado em sacolas ou sacos?…”, 
qual o efeito pretendido com o uso das reticências 
depois do ponto de interrogação? 
 

3. Identifique o efeito de sentido do ponto de 

exclamação nos seguintes trechos: 

a) “Um saco dentro de outro... bem, isso já é uma 

loucura!” 

 

b) “Que desperdício!” 
c) “Não precisa embrulhar!” 

 

Atividades relacionadas ao item 9 

 
Leia o texto a seguir e responda as atividades 1, 2 e 3. 
 

Memória de livros 

 
Não sei bem dizer como aprendi a ler. A 

circulação entre os livros era livre (tinha que ser, 
pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, 
inclusive na cozinha e no banheiro), de maneira que 
eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto 
de passar tempos enormes com um deles aberto no 
colo, fingindo que estava lendo e, na verdade, se não 
me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque 
quando havia figuras, eu inventava as histórias que 
elas ilustravam e, ao olhar para as letras, tinha a 
sensação de que entendia nelas o que inventara. Mas, 
depois que completei seis anos, ele não aguentou, fez 
um discurso dizendo que eu já conhecia todas as 
letras e agora era só uma questão de juntá-las e, além 
de tudo, ele não suportava mais ter um filho 
analfabeto. […] 

Disponível em: <http://lelivros.zone/book/download-um-
brasileiro-em-berlim-joao-ubaldo-ribeiro-em-epub-mobi-e-pdf/>. 

Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
1. No trecho “(...) a ponto de passar tempos enormes 
com um deles aberto no colo, (...)”, qual a palavra que 
o termo “deles” está substituindo? 
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2. Observe o seguinte trecho: “elas” no trecho “(...) eu 
inventava as histórias que elas ilustravam (...)”. O 
termo “elas” foi usado para retomar qual palavra? 
 
3. Reescreva o seguinte o trecho “(...) ele não 
suportava mais ter um filho analfabeto.”, 
substituindo o termo em destaque por outro que 
mantenha o mesmo sentido. 
 

Atividades relacionadas ao item 10 

 

Leia o texto a seguir e responda a atividade 1. 

 

O espetáculo atrai a curiosidade de todos e 
acontece sempre durante os meses de setembro a 
março na costa brasileira, em especial do Rio de 
Janeiro a Sergipe: de repente, inocentes e indefesas 
tartaruguinhas recém-saídas de seus ovos correm 
desengonçadas na areia da praia em direção ao mar 
para ganhar as águas. A cada período de desova, são 
milhares delas seguindo em busca da vida. 
Infelizmente, a maioria não consegue atingir seu 
objetivo. Pode-se dizer que em seus pouquíssimos 
metros de existência, muitas das jovens tartarugas 
sucumbem nas garras de caranguejos, principalmente 
nas ilhas oceânicas. Já na água, as tartaruguinhas se 
veem às voltas com várias espécies de peixes que 
adoram saboreá-las. Não se pode discutir: é uma das 
leis da seleção natural, em que apenas alguns 
exemplares devem sobreviver e, assim, perpetuar a 
espécie. 
      […] 

Afonso Capelas Jr. Revista Horizonte Geográfico. 

  
1. Assinale o segmento em que o referente 
“tartaruguinhas” é retomado por meio de um 
pronome oblíquo: 
 
 
(A)“A cada período de desova, são milhares delas 
seguindo em busca da vida. 
(B) “Pode-se dizer que em seus pouquíssimos metros 
de existência […]” 
(C) “[…] muitas das jovens tartarugas sucumbem nas 
garras de caranguejos […]” 
(D) “[…] às voltas com várias espécies de peixes que 
adoram saboreá-las.” 
 
 
Leia o texto a seguir e responda a atividade 2. 
 
As práticas convencionais de mineração, 
processamento e transporte de carvão marcam a 
paisagem e poluem as águas, prejudicando pessoas e 
ecossistemas. As técnicas mais destrutivas derrubam 
florestas e removem picos de montanhas. Operações 
de mineração a céu aberto destroem ecossistemas e 

transformam a paisagem. Embora os regulamentos 
exijam a tarefa recuperação da terra, ela costuma ser 
deixada incompleta. […] 

Scientific American. Edição especial Brasil, ano 5, n. 53, p.43, out. 
2006. 

 
2. No trecho “[…] ela costuma ser deixada 
incompleta.”, pronome destacado (“ela”) substitui 
qual palavra? 

 

Leia o resumo do filme Passageiros, dirigido por 

Rodrigo García e, a seguir, responda a atividade  

 

Passageiros 

Sobreviventes de uma queda de avião precisam lidar 

com o trauma 

 
Após um trágico acidente aéreo, a jovem 

psiquiatra Claire (Anne Hathaway) é escolhida por seu 
chefe para atender dez sobreviventes. Enquanto ouve 
os relatos de todos e coleta informações do que pode 
ter acontecido, Claire conhece Eric (Patrick Wilson), o 
mais enigmático dos passageiros, e se sente atraída. 

Os dois se aproximam de uma forma tão 
intensa que essa relação vai além do campo 
profissional. No decorrer do tempo, os outros 
sobreviventes começam a desaparecer 
misteriosamente e Claire acredita que Eric tem as 
respostas para esses estranhos acontecimentos, 
devido a visões que ele mesmo diz ter. Agora, a jovem 
fará o que for preciso para descobrir a verdade sobre 
o que aconteceu e pode chegar a respostas 
surpreendentemente assustadoras. 

Disponível em:<http://www.cafecomfilme.com.br/filmes/passageiros>. 

Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
3. Nos trechos abaixo, sublinhe as palavras que 
retomam, por repetição ou substituição, os 
protagonistas do filme: 
 
a) “Os dois se aproximam de uma forma tão intensa 
que essa relação vai além do campo [...]” 
 
b) “Claire acredita que Eric tem as respostas para 
esses estranhos acontecimentos [...]” 
 
c) “[...] devido a visões que ele mesmo diz ter.” 
 
d) “Agora, a jovem fará o que for preciso para 
descobrir a verdade sobre o que aconteceu [...]”. 
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MATEMÁTICA 
7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades avaliadas nos 

itens. 
 

ITEM 1 
Observe a figura a seguir: 

 
O hexaedro (cubo) é formado por três elementos: 
vértices, arestas e faces.  Em cada uma de suas faces 
há quatro arestas. 
O número de arestas de uma face desse poliedro é 
igual a   
 
(A) uma. 
(B) quatro. 
(C) seis. 
(D) oito. 
 

Atividades relacionadas ao item 

1. A respeito dos sólidos geométricos que pertencem 
ao conjunto formado por todos os poliedros, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Os corpos redondos são poliedros. O que garante 
isso é a presença de duas faces planas no cilindro e 
uma no cone. 
(B) Um prisma é um tipo de poliedro que possui duas 
bases poligonais e faces laterais triangulares. 
(C) Pirâmides são poliedros que possuem uma base 
poligonal e um vértice da pirâmide oposto a essa 
base. O número de faces de uma pirâmide sempre é 
igual ao número de arestas. 
(D) Pirâmides são poliedros que possuem uma base 
poligonal e faces laterais triangulares. 
 
2. Sobre os elementos de um prisma e de uma 
pirâmide, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os vértices da base de uma pirâmide são pontos 
de encontro de duas arestas. O vértice do topo da 
pirâmide é o ponto de encontro de n arestas (n é o 
número de lados do polígono que é a base da 
pirâmide). 
(B) As bases de um prisma são formadas por dois 
polígonos congruentes.  
(C) As faces laterais de um prisma e de pirâmides são 
paralelogramos. 
(D) O número de vértices de uma pirâmide é diferente 
do número de faces. 

3. A respeito da definição de poliedros e de sua 
classificação, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Os sólidos geométricos que estão dentro do 
conjunto dos poliedros são prismas, pirâmides e 
corpos redondos. 
(B) Os poliedros são objetos tridimensionais, por isso, 
é possível observar neles três planos ortogonais: 
comprimento, largura e altura. 
(C) Poliedros são objetos cujas faces são polígonos; 
corpos redondos são objetos em que todas as faces 
são planas. 
(D) Os poliedros são sólidos geométricos espaciais, 
formados por faces retangulares. 
 
ITEM 2 
Observe o polígono regular a seguir: 

 

Assinale a alternativa que indica a fórmula para 

calcular a área desse polígono. Considere h = 
𝑎√3

2
. 

(A)  𝑆 =  
 3𝑎2√3

4
 

 

(B) 𝑆 = 3𝑎2√3 
 

(C) 𝑆 =  
3𝑎2√3

2
 

 

(D) 𝑆 =  
𝑎2√3

2
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. Escreva a fórmula que determina a área dos 
polígonos a seguir. 
 

 
                                     
2. Escreva a fórmula para calcular a área do hexágono 
regular a seguir. 
 

 
 
 
3. Observe o hexágono regular a seguir. 

 
Qual a fórmula que determina a área desse polígono? 
 

(A)  𝐴 =  
𝑚2√3

2
 

(B) 𝐴 =  
3 𝑚2√3

4
 

(C) 𝐴 =  
3 𝑚2√3

2
 

(D) 𝐴 = 3 𝑚2√3 
 

ITEM 3 
Observe o radical a seguir: 

                 √256 

Assinale a alternativa que apresenta o resultado da 
radiciação desse número. 
 
(A) 12 
(B) 13 
(C) 14 
(D) 16 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Determine a raiz quadrada de 441. 
 
2. Determine a raiz cúbica de 1728. 
 
3. Observe a expressão: 
 

√484 + √2744
3

 
 
O resultado dessa expressão é  
 
(A) 14. 
(B) 22.  
(C) 36. 
(D) 40. 
 
ITEM 4 
A tabela, a seguir, mostra a variação entre o peso de 
laranjas e o preço a ser pago. 

 
Nota-se que, de 1 kg para 3 kg o peso das laranjas foi 
multiplicado por 3 e o preço a ser pago também foi 
multiplicado por 3. Se o peso diminuir pela metade, o 
preço a ser pago também diminuirá pela metade e 
assim sucessivamente.  Nesse caso, dizemos que o 
peso das laranjas e o preço a ser pago são 
diretamente proporcionais. 
Analise as tabelas a seguir: 
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Assinale a alternativa que representa, nas tabelas, 
grandezas diretamente proporcionais. 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) I e IV. 
(D) II e IV. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Analise cada uma das relações entre grandezas a 
seguir e classifique-as como D.P (Diretamente 
proporcional) ou I.P (Inversamente proporcional). 
 
a) Para fazer 2 pizzas D. Marta gastou 8 ovos. Quantos 
ovos ela gastará para fazer 6 pizzas? 

b) Moisés levou 2 horas para digitar um texto 
digitando em média, 30 palavras por minuto. Quantas 
palavras por minuto ele deveria digitar para que o 
mesmo texto seja digitado em 1 hora? 

c) Se 5 cadernos custam 42 reais, qual é o preço de 20 
cadernos? 

d) Uma equipe de limpeza com 15 funcionários leva 4 
horas para limpar as vidraças de um prédio. Quantas 
horas seriam necessárias para limpar as vidraças se 
trabalhassem nessa equipe 5 funcionários? 

e) Para encher um tanque são necessárias 20 vasilhas 
contendo 8 litros cada uma. Se fossem usadas vasilhas 
de 4 litros cada uma, quantas seriam necessárias? 
 
 

2. Analise cada uma das relações entre grandezas 
apresentadas a seguir:  
 
I. Dona Luzia gasta 2 xícaras de chá de farinha de trigo 
para preparar 9 sonhos recheados. Quantas xícaras 
de chá são necessárias para preparar 27 sonhos 
recheados? 

II. Se Sofia ler 6 páginas por hora, ela lerá um livro em 
10 horas. Se ela ler 12 páginas por hora, em quantas 
horas ela lerá o livro? 

III. O carro de Francisco percorre, em média, 36 km 
com 3 litros de gasolina. Quantos quilômetros o carro 
de Francisco percorrerá com 12 litros de gasolina? 

IV. Sabendo que 6 cachorros de mesmo porte 
consomem um saco de ração no período de 3 dias, 
quantos dias, 2 cachorros de mesmo porte, levarão 
para consumir esse saco de ração? 

 
Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
correta das relações entre grandezas. 
 
(A) Diretamente proporcionais: I e II, Inversamente 
proporcionais: III e IV. 
(B) Diretamente proporcionais: I e III, Inversamente 
proporcionais: II e IV. 
(C) Diretamente proporcionais: II e IV, Inversamente 
proporcionais: I e III. 
(D) Diretamente proporcionais: III e IV, Inversamente 
proporcionais: I e II. 
 
3. Observe a tabela a seguir que mostra o número de 
páginas que uma pessoa lê por hora e o tempo que 
esta pessoa levará para ler o livro inteiro. 
 

 
 
Nota-se que dobrando o número de páginas lidas por 
hora, o tempo de leitura reduz-se à metade. 
Multiplicando o número de páginas lidas por 3, o 
tempo diminui um terço. Multiplicando o número de 
páginas lidas por 6 o tempo de leitura diminui um 
sexto. Essa é uma situação de proporcionalidade 
inversa. Dizemos que o “número de páginas lidas por 
hora” e o “tempo para ler o livro completo” são 
grandezas inversamente proporcionais. 
Analise as tabelas a seguir: 
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Tabela I 

 
 

Tabela II 

 
 

Tabela III 

 
 

Tabela IV 

 
Representam situações de proporcionalidade inversa 
as tabelas 
 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e IV. 
(D) II e IV. 
 
ITEM 5 
Um trapézio possui 12 cm de base menor, 19 cm de 
base maior e 8 cm de altura.  
Nessas condições, pode-se dizer que a medida da 
área desse trapézio é igual a  
 
 
 
 

(A) 124 cm2. 

(B) 152 cm2.  
(C) 96 cm2. 
(D) 62 cm2. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe a figura a seguir: 
 

 
 
Sabe-se que M é o ponto médio do seguimento QS.  
Nessas condições determine a medida da área 
acinzentada da figura.  
Solução: 
A parte acinzentada da figura representa um trapézio.  
Assim temos: 
 
2. Observe a figura a seguir:  
 

 
A área desse trapézio é de 
 
 
3. Um trapézio possui 135 cm2, aumentando sua base 
maior em 20%, ele aumenta sua área em 30 cm2, 
conforme mostra a figura a seguir: 
 

 
Sobre a medida da base maior do novo trapézio é 
correto afirmar que 
 
(A) é maior que 20 cm. 
(B) está entre 17 cm e 20 cm. 
(C) é exatamente igual a 16n cm. 
(D) menor que 16 cm. 
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ITEM 6 
Sr. João comprou 10 m de corda e pagou R$ 81,00. Ele 
pagará por 15 m o valor equivalente a 
 
(A) R$ 1 215,00. 
(B) R$ 810,00. 
(C) R$ 150,00. 
(D) R$ 121,50. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Ana faz salgados, certo dia ela fez 300 salgados em 
90 minutos. Se ela tivesse apenas 27 minutos, 
quantos salgados conseguiria fazer? 
 
2. Uma costureira faz três casacos em 18 horas. Em 
trinta horas de trabalho quantos casacos esta 
costureira conseguiria produzir? 
 
3. Um automóvel percorre 500 km com 40 litros de 
combustível. Caso o proprietário desse automóvel 
queira percorrer 1 100 km, quantos litros de 
combustível seriam gastos? 
 
ITEM 7 
A figura, a seguir, é a composição de dois retângulos 
cujas medidas de seus lados são m, n e p, todas em 
centímetros. 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma possível 
relação entre as medidas m, n e p para definir a área 
A da figura. 
 
(A) A = 𝑚 ∙ 𝑝 ∙ 𝑛 
(B) A = [𝑚 ∙ 𝑝] +  [𝑚 ∙ 𝑛]   
(C) A = [𝑚 + 𝑝] ∙  [𝑚 ∙ 𝑛]   
(D) A = [𝑚 ∙ 𝑝] + [(𝑚 + 𝑝) ∙ 𝑛] 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe a figura a seguir, composta por dois 
retângulos, cujas medidas dos lados são m, n e p, 
todas em metros. 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma possível 
relação entre as medidas m, n e p para definir a área 
A da figura. 
 
(A) A = (𝑚 + 𝑛) ∙ (𝑛 + 𝑝) 
 
(B) A =  [(𝑚 + 𝑛) ∙ 𝑛] + [𝑚 ∙ 𝑝]  
 
(C) A = [𝑚 + 𝑛] ∙  [𝑚 ∙ 𝑝]   
 
(D) A = [𝑚 ∙ 𝑝] + [(𝑚 + 𝑝) ∙ 𝑛] 
 
2. Determine a relação que representa a fórmula da 
área para cada polígono a seguir: 
 
a) 

 
 
 
b)  
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c) 

 
 
d) 

 
 
 
3. A seguinte figura é composta por um quadrado, 
cuja medida do lado é m e um triângulo retângulo de 
altura n. 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma possível 
relação entre as medidas m e n para definir a área A 
da figura. 
 
(A)  𝐴 = (𝑚 + 𝑛) ∙ 𝑚 
 

(B) 𝐴 = (
𝑛

2
 +𝑚) ∙ 𝑛 

 

(C)  𝐴 = 𝑚2 + 
𝑛

2
 

 

(D) 𝐴 = 2𝑚 + 
𝑛

2
 

ITEM 8 
A figura, a seguir, representa uma praça de 
Morrinhos: 

 

A área total dessa praça é igual a 
 
(A) 10𝑚2. 
(B) 11𝑚2. 
(C) 12𝑚2. 
(D) 13𝑚2. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. A figura a seguir representa uma área de camping: 

 

Essa área será gramada, portanto, calcule o total de 
grama que será necessário para cobri-la totalmente. 
 

2. A figura a seguir corresponde a área construída por 
Sr. Manoel: 

 

Essa área será revestida com piso cerâmico, portanto, 
calcule o total de cerâmica que será necessário para 
cobri-la totalmente. 
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3. Calcule a área dos polígonos a seguir: 

a) 

 

b) 

 

ITEM 9 
Ao resolver uma equação, Márcio obteve como 

resultado √45.  
Não satisfeito com a resposta, Márcio calculou a raiz 

aproximada de √45 , com duas casas decimais, e 
encontrou um número aproximadamente igual a  
 
(A) 4,45. 
(B) 5,79. 
(C) 6,54. 
(D) 6,71. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Determine o intervalo de números quadrados 
perfeitos que o número 23 está, posteriormente, 
encontre sua raiz quadrada aproximada com uma 
casa após a virgula. 
 
2. Encontre a raiz quadrada aproximada com uma 
casa decimal do número 14. 
 
3. A raiz quadrada aproximada de 30, com apenas 
uma casa decimal é  
 
(A) 5,3. 
(B) 5,4. 
(C) 5,5. 
(D) 5,6. 
 
 
 
 

ITEM 10 
Com 6 eletricistas podemos fazer a instalação de uma 
casa em 5 dias.  
Para fazer o mesmo trabalho, 10 eletricistas levarão 
(A) 2 dias. 
(B) 3 dias. 
(C) 4 dias. 
(D) 6 dias. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Para transportar 200 sacos de cimento na 
construção de um edifício, a construtora dispunha 
das seguintes opções de caminhões.  

 
 
Sabe-se que um saco de cimento possui volume de 
0,4 m3. Logo a construtora resolveu usar 10 
caminhões de 8 m3. Caso a construtora resolvesse 
usar caminhões com volume igual a 6 m3, a 
quantidade de caminhões a serem utilizados seria 
igual a 
 
(A)  4 
(B)  6 
(C)  8 
(D) 10 
 
2. Com 16 operários constrói-se um pavimento inteiro 
de um prédio em 5 dias. Se reduzissem o número de 
operários para apenas 10, quanto tempo eles 
levariam para fazer o mesmo pavimento? 
 
(A) 4 dias. 
(B) 6 dias. 
(C) 8 dias. 
(D) 10 dias. 
 
3. Em 10 minutos, 27 secretárias com a mesma 
habilidade digitaram o equivalente a 324 páginas. Nas 
mesmas condições, se o número de secretárias 
fossem 50, em quantos minutos teoricamente elas 
digitariam 600 páginas?  

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/1046184>. Acesso 
em: 08 maio2017. 

 
(A) 10 min. 
(B) 12 min. 
(C) 15 min. 
(D) 15,5 min. 

https://brainly.com.br/tarefa/1046184

