
7º ANO – CIÊNCIAS  
 
Bom dia turma! Sejam bem-vindos! 
Espero que estejam bem!! 
Conforme foi repassado a vocês as orientações, estou encaminhando as atividades de Ciências. Bons 
estudos! 
Segue as instruções das atividades da semana: 
• Leia o texto com bastante atenção.  
• Quem tiver impressora, pode imprimir o texto " Vida e Evolução " ou copiar no caderno. Está no arquivo 
abaixo.  
• Atividade: analise o mapa dos biomas brasileiros e responda as questões no caderno. 
• Copie a pergunta e responda no caderno de (1 a 4). 
• Registre sempre a data (o dia) que está realizando a atividade. 
• Em caso de dúvidas é só perguntar. 

 

Vida E Evolução 

Você já pensou em quantos tipos diferentes de ambiente existem no planeta? Será que as características 

desses ambientes influenciam na vida dos vários tipos de organismos? De que maneiras os seres vivos 

interagem nesses ambientes? 

Conheceremos os grandes ecossistemas terrestres e aquáticos do Brasil, procurando saber um pouco do 

ambiente que nos cerca. Entenderemos que tudo está interligado e que nós, como os outros seres vivos, 

dependemos uns dos outros e de muitos fatores para nossa sobrevivência. Analisaremos os impactos de 

nossas ações sobre o ambiente e como podemos mudar nossa atitude e tomar decisões mais conscientes 

para preservá-lo para nós e para as gerações futuras. Trataremos também das catástrofes naturais, como 

enchentes e secas extremas, dos indicadores de saúde e da atuação e importância da vacinação para a 

saúde pública. 

Biomas Brasileiros 

São seis os grandes biomas brasileiros (continentais). Os biomas são conjuntos de ecossistemas (vegetal e 

animal) com uma diversidade biológica própria. Segundo o IBGE, no Brasil há seis tipos de biomas 

continentais e um bioma marinho ou aquático. Quais são os biomas terrestres brasileiros, então? 

• Amazônia 

• Cerrado 

• Caatinga 

• Mata Atlântica 

• Pantanal 

• Pampa 

 

Biomas Terrestres E Aquáticos Do Brasil 

No ambiente terrestre, uma ampla área geográfica com tipo de solo, vegetação e clima semelhantes 

caracteriza o que chamamos de bioma. Um bioma pode apresentar diversos ecossistemas, os quais 

ocorrem em razão de diferenças nas condições ambientais presentes em áreas menores. 

Os biomas aquáticos correspondem aos ambientes de água doce (lagos, rios, igarapés...) e salgada (mares e 

oceanos). Eles são ricos em diversidade de espécies quanto os terrestres e também precisam ser 

conservados. 

Já os biomas de água doce abrangem os córregos, lagos, geleiras, reservatórios subterrâneos e rios. 



 

 

 

 

 

 



7º ANO – MATEMÁTICA 
 

ORIENTAÇÕES: 

• Resolver no caderno de matemática colocando a data e enumerando corretamente 
os exercícios; 

• Não é necessário copiar as perguntas;  

• Bons estudos! Se cuide! #fiqueemcasa! 
 

Atividades  

1 – Luciana nasceu em 1964 e tem um irmão 9 anos mais velho. Em que ano nasceu o 

irmão de Luciana ?  

2 – Uma pessoa ganha R$ 23,00 por hora de trabalho. Quanto deverá trabalhar para 

receber R$ 828,00?  

3 – Quantos grupos de 18 alunos podem ser formados com 666 alunos? 

4 – Comprei 20 livros por R$ 13,00. Quanto gastei ao todo? 

5 – Ao pagar R$ 426,00, liquidei uma dívida de R$ 1000,00. Quanto já havia pago dessa 

dívida?  

6 – Numa pista de atletismo uma volta tem 400 mestros. Numa corrida de 10.000 metros, 

quantas voltas o atleta tem de dar nessa pista? 

7 – Que idade terá, 2020 uma pessoa que nasceu em 1982? 

8 – Recebi 20 quilos de uvas, 13 quilos de maçã e 4 quilos de cenoura. Dei 6 quilos para 

meu irmão e 5 quilos para o meu primo. Com quantos quilos de frutas eu fiquei?  

9 – Regina possui 3 pedaços de fita, como os apresentados abaixo, que serão utilizados 

na confecção de alguns enfeites. Ela pretende cortá-los em pedaços do maior tamanho 

possível, de forma que não hajas sobras e que todos os pedaços tenham o mesmo 

tamanho.  
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a) Qual será o tamanho de cada pedaço de fita após o corte?  

b) Quantos pedaços de fita serão obtidos ao todo?  

10 - Mariana tinha 121 balas ela prometeu dar a raiz quadrada de suas balas a seu primo 

Igor. Depois de dar as balas para seu primo, deu 27 balas a sua irmã mais nova. Com 

quantas balas ficou Mariana? 

a) (    ) Mariana ficou com 94 balas 
b) (    ) Mariana ficou com 84 balas 
c) (    )Mariana ficou com 93 balas 
d) (    )Mariana ficou com 110 balas 
e) (    ) Mariana ficou com 83 balas 

                            810 cm 

 

630 cm 

         540 cm  



 

11- Quais são os números entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada exata? 

a) (    )1, 5, 8 e 16 
b) (    ) 2, 6 e 12 
c) (    ) 1, 4, 9 e 16 
d) (    ) 3, 6, 9 e 15 

 

12- Resolva a potência 9³. 

a) (    )729 
b) (    ) 81 
c) (    ) 9 
d) (    ) 27  
e) (    ) 36 

 

 

Observe os gráficos  e responda:  

 

13 – A professora Laura de matemática realizou um levantamento para saber a 

preferência musical dos alunos do sétimo ano. O gráfico seguinte mostra o resultado 

obtido por ela:  

 

         Preferência musical dos alunos do 7º ano 

 
Com base no gráfico acima é possível dizer que: 

a) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Hip Hop. 

b) O estilo musical menos ouvido é MPB. 

c) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Pop. 

 

 

14 – O gráfico a seguir apresenta as vendas de equipamentos agrícolas de uma indústria. 



 
Pode-se afirmar que: 

a) Foram vendidos 90 equipamentos até abril. 

b) As vendas aumentaram mês a mês. 

c) O faturamento da indústria aumentou de março para abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


