
 

  
 

 

17M4Mat_PD_20_2021.docx  |  7º ANO  ::  4º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | nov/2021      pág. 1 de 1 

Exercício 1 

Um trem de alta velocidade, deslocando-se a uma 

velocidade média de 400 Km/h, faz determinado percurso 

em 3 horas. Em quanto tempo esse trem faria o mesmo 

percurso, se a velocidade média dele fosse de 480 Km/h? 

Exercício 2 

Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 m2, um 

painel de captação de energia solar consegue gerar 

400 watts-hora (Wh). Aumentando a área para 1,5 m2, qual 

será a energia produzida? 

Exercício 3 

Três escavadeiras transportam 200 m3 de areia em uma 

hora. Nessas mesmas condições, para transportar 1 600 m3 

de areia, no mesmo tempo, quantas escavadeiras iguais a 

essas seriam necessárias? 

Exercício 4 

Um avião de pequeno porte, com velocidade média de 

560 Km/h, cobre a distância Rio-São Paulo em 45 minutos. 

Em quanto tempo um avião a jato, a uma velocidade média 

de 1 120 Km/h, percorreria essa distância? 

Exercício 5 

O supertrem que liga Londres a Paris, por meio do 

Eurotúnel, tem velocidade média de 160 Km/h e leva 

40 minutos para atravessar o Canal da Mancha. 

Aumentando a velocidade média para 200 Km/h, em 

quanto tempo esse trem fará essa travessia? 

Exercício 6 

Usando 10 L de óleo de copaíba, árvore nativa da 

Amazônia, um caminhão consegue percorrer 80 Km. 

Quantos litros desse óleo seriam utilizados, mantendo o 

mesmo consumo, em um percurso de 200 Km? 

Exercício 7 

Em uma amostra de 100 g de um minério, foi extraído 0,2 g 

de ouro. Nessas mesmas condições, quantos gramas de 

ouro podem ser extraídos de 1 Kg desse minério? 

Exercício 8 

Um aparelho consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. 

Nessas mesmas condições, quantos hectares seriam 

irrigados por esse aparelho em 2 horas? 

Exercício 9 

Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, 

realizou uma obra em 20 dias. Nessas mesmas condições, 

se o número de horas de serviço fosse reduzido para 

5 horas diárias, em que prazo essa equipe faria o mesmo 

trabalho? 

Exercício 10 

A comida que sobrou para três amigos em um 

acampamento seria suficiente para alimentá-los por 

12 dias. Como um deles resolveu voltar para casa antes, por 

quanto tempo esses alimentos serão suficientes, nas 

mesmas condições da situação anterior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

1. 2,5 horas 

2. 500 Wh 

3. 24 escavadeiras 

4. 22,5 minutos 

5. 32 minutos 

6. 25 litros 

7. 2 gramas 

8. 6 hectares 

9. 32 dias 

10. 18 dias  
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