
 
 

 

Matemática – 7º ano – 3º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Avaliação 

ESCOLA:  __________________________________________________________________________ 

NOME:  ___________________________________________________________________________ 

ANO E TURMA: ____________________________ NÚMERO: __________ DATA:  ________________ 

PROFESSOR(A):  ____________________________________________________________________ 

 

1. Dentre as grandezas indicadas a seguir, marque um X no item que apresente uma grandeza que 

possa ser classificada como grandeza discreta: 

a) A medida da área da cozinha de uma casa. 

b) O volume ocupado por uma quantidade específica de água. 

c) A quantidade de pessoas presentes em uma partida de futebol. 

d) A temperatura mínima de uma cidade em determinado dia.  

 

2. Na figura a seguir, temos que as retas r e s são paralelas entre si. 

Ilustração: Carmen Martinez 

 

Com base na figura apresentada: 

a) calcule o valor de 𝑥. 

 

b) determine a medida do ângulo â. 
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3. Ana foi ao mercado e comprou os seguintes produtos: 

 uma lata contendo 350 mililitros de refrigerante. 

 uma garrafa contendo 900 mililitros de óleo. 

 uma caixa contendo 1,2 litros de leite com achocolatado. 

 uma embalagem contendo 2,3 litros de sabão líquido. 

 

Ao analisar as embalagens dos produtos, Ana observou que cada produto tem sua capacidade 

indicada em uma unidade de medida diferente. 

Faça a conversão das unidades conforme as orientações dos seguintes itens: 

a) Transforme para litros a quantidade de refrigerante contido em uma lata: 

 

 

 

b) Transforme para litros a quantidade de óleo contido em uma garrafa: 

 

 

 

c) Transforme para mililitros a quantidade de leite com achocolatado contido em uma caixa: 

 

 

 

d) Transforme para mililitros a quantidade de sabão líquido contido em uma embalagem: 

 

 

 

 

4. Observe a figura abaixo: 

Ilustração: Carmen Martinez 

 

Marque um X na alternativa que indique a medida correta para os ângulos destacados: 

a) 2° 

b) 5° 

c) 20° 

d) 36° 
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5. Observe a figura abaixo: 

Ilustração: Carmen Martinez 

 

Sabendo que r e s são paralelas entre si, qual é a medida do ângulo â? 

a) 12° 

b) 44° 

c) 46° 

d) 90° 

 

6. Para cada polígono apresentado abaixo, calcule a medida do ângulo 𝑥, em graus: 

Ilustrações: Carmen Martinez 

a) Triângulo equilátero:  

 

c) Hexágono regular:  

 

 

 

 

 

b) Retângulo:  

 

d) Pentágono regular:  
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7. João, Luísa, Marcos e Renata estão construindo triângulos utilizando régua e compasso para uma 

tarefa de Matemática. Para a construção das figuras, cada um escolheu um conjunto de medidas 

para os lados de seu triângulo da seguinte forma: 

 

 João escolheu as medidas 17 cm, 20 cm e 31 cm para a construção de seu triângulo. 

 Luísa escolheu as medidas 10 cm, 15 cm e 32 cm para a construção de seu triângulo. 

 Marcos escolheu as medidas 2 cm, 3 cm e 4 cm para a construção de seu triângulo. 

 Renata selecionou as medidas 10 cm, 8 cm e 14 cm para a construção de seu triângulo. 

 

A partir dessas informações, marque um X no item que apresente uma informação correta: 

a) Não é possível construir um triângulo com as medidas escolhidas por João. 

b) Não é possível construir um triângulo com as medidas escolhidas por Luísa. 

c) Não é possível construir um triângulo com as medidas escolhidas por Marcos. 

d) Não é possível construir um triângulo com as medidas escolhidas por Renata.  

 

8. Observe a figura a seguir, que representa uma circunferência de centro O, além de alguns pontos e 

segmentos associados: 

Ilustrações: Carmen Martinez 

  

Em relação aos segmentos que são destacados na circunferência, 𝑂𝐷̅̅ ̅̅ , 𝑂𝐸̅̅ ̅̅ , 𝑂𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  e 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , quais 

podem ser são classificados como: 

      a) cordas? ______________________________________________________________________ 

      b) raios? _______________________________________________________________________ 

      c) diâmetros? ___________________________________________________________________ 
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9. Dentre os pares de ângulos apresentados a seguir, marque com um X o item que indique 

corretamente pares de ângulos complementares: 

a) 120° e 60°. 

b) 65° e 30°. 

c) 10° e 35°. 

d) 70° e 20°. 

 

10.  Dentre os itens a seguir, qual apresenta a figura geométrica plana, na qual todos os pontos do seu 

contorno estão a uma mesma distância de seu centro?  

a) Quadrado. 

b) Circunferência. 

c) Pentágono regular. 

d) Triângulo equilátero. 

 


