
 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):                   Turma:                      Data: ____/ ___/ ____ 

 

Conferido e Autorizado por: ____________________________________________________ Data: _____/ _____/ ______ Folha nº: _________ 

EXERCICIOS DE FIXAÇÃO 

 

7º A/B 

1. CITE ALGUNS GASES QUE FORMAM A ATMOSFERA. 

2. DESCREVA DUAS FUNÇÕES DA ATMOSFERA. 

3. EXPLIQUE COMO SE DESENVOLVEU AS PRIMEIRAS MOLÉCULAS NA ERA PRIMITIVA. 

4. DESCREVA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS GASES ABAIXO: 

A. GÁS NITROGENIO: 

B. GÁS OXIGENIO: 

C. DIÓXIDO DE CARBONO: 

5. QUAL É A QUANTIDADE IDEIAL DE UMIDADE DO AR INDICADA PELA ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)? 

6. QUAIS AS COMPLICAÇÕES PARA OS SERES VIVOS COM A BAIXA NA UMIDADE DO AR? 

7. DE ACORDO COM AS PROPRIEDADES DO AR, EXPLIQUE: 

A. MATÉRIA: 

B. PRESSÃO: 

C. MASSA: 

D. RESISTENCIA: 

E. COMPRESSÃO: 

F. EXPANSÃO: 

G. ELASTICIDADE: 

 

 

 



 

 

Nome: _________________________________________________ 

Professor(a):  André       Turma:  7º                   Data: ____/ ___/ ____ 

 
 

ATIVIDADE AVALIATIVA  

Para responder as questões consultar a apostila de Educação Física 

1) Quais equipamentos são utilizados no Curling? 

 

2) Cada equipe é formada por quantos jogadores no Curling? 

 

3) Descreva como funciona o jogo da bandeirinha? 

 

4) Aponte fatores relacionados a tecnologia principalmente o uso de celulares, e seus 

benefícios e malefícios? 

 



 

 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):  Vera              Turma:  7º           Data: ____/ ___/ ____ 

 
 

1) Qual a posição do Brasil em extensão territorial? 

_______________________________________________________________________ 

 

2) Qual a diferença entre limite e fronteira? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Quais são os pontos extremos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4) Defina a localização de cada ponto extremo: 

a) Sul_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Norte_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Oeste______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) Leste_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) O que foi o tratado de Tordesilhas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6) O que ocorreu no ano de 1867 com o tratado de Aycucho? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7) O que significa soberania nacional? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8) Qual a finalidade da regionalização? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9) Quando ocorreu a primeira regionalização e quais estados faziam parte dessa 

regionalização? 



 

 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):  Vera              Turma:  7º           Data: ____/ ___/ ____ 

 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10) O que foi a regionalização geoeconômica e quantas regiões fazem parte dessa 

regionalização? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11) Quem elaborou a regionalização Quatro Brasis e quais regiões fazia parte dessa 

regionalização? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12) Quantos fusos horários tem o Brasil? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13) Qual era a finalidade do horário de verão? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 

 
 

HISTÓRIA 

ATIVIDADE RE REVISÃO 7°ANO 

 

1) Explique como se dava a relação de vassalagem dentro dos feudos: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Explique a importância das Feiras e  Caravanas para a Crise do Feudalismo, citando o lado 

econômico e cultural. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3) (Fatec-SP) Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é: 

A) A sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. 

B) Os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. 

C) Vilões e servos estavam presos a várias obrigações, entre elas, o pagamento anual de capitação, talha e 

banalidades. 

D) A economia do feudo era dinâmica, estando voltada para o comércio dos feudos vizinhos.       

E) As relações de produção eram escravocratas. 



 

 
 

 

 

 

4) Analise as alternativas abaixo que tratam das características do feudalismo e indique qual delas está 

incorreta. 

A) O servo ficava preso ao senhor feudal, devendo-lhe fidelidade, obediência e obrigações pessoais, bem 

como o pagamento de diferentes impostos. 

B) A Igreja, além de possuir uma grande quantidade de feudos e, consequentemente, ser a maior proprietária 

de terras, foi também a responsável pela difusão de valores culturais e religiosos da Idade Média. 

C) Na Baixa Idade Média, a sociedade feudal era essencialmente agrária, portanto a terra era a maior riqueza 

que alguém poderia possuir, ou seja, a terra foi a base econômica do sistema feudal. 

D) Em relação aos aspectos políticos, o monarca era a autoridade máxima e absoluta. Neste sentido, os 

senhores feudais não detinham autonomia nas áreas militar e judicial, sendo impedidos ainda de cunharem 

suas próprias moedas. 

E) Os servos poderiam ser ex-escravos, camponeses ou demais homens livres que recebiam casa e terra para 

cultivar. Esses servos eram submetidos espontaneamente ou não ao poder dos grandes senhores.  

5) Faça a leitura das informações abaixo: 

A. O Feudalismo era um sistema econômico, social e político que se consolidou na Idade Média, onde 

exercia o poder quem tinha a posse do feudo. 

B. Descentralização do Poder (nas mãos dos senhores feudais); feudo como principal unidade política, 

econômica e administrativa; predomínio do trabalho servil; agricultura como base da economia eram as 

características predominantes do feudalismo. 

C. A sociedade feudal era desigual e hierarquizada com pouca mobilidade social. Havia três ordens sociais: 

o clero, a nobreza e os camponeses. 

D. A economia feudal  tinha a agricultura como base e as relações comerciais se davam, principalmente, por 

meio de trocas. 



 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta afirmações verdadeiras sobre o feudalismo: 

Está correta: 

A) (   ) A,B,C,D 

B) (   ) B,C,D 

C) (   ) A,B,C 

D) (   ) B,C 

E) (   ) C,D 

 6) Na sociedade feudal  A terceira ordem era  a mais numerosa e sem privilégios, composta por 

____________, cuja função era prover as necessidades das duas primeiras ordens. Assinale a 

alternativa que preenche a lacuna acima: 

A) clero              

B)  camponeses        

C) papas e bispos         

D) camponeses e nobreza 

E)  Nobreza, formada pelo Senhor Feudal  

7) Dentre os principais impostos do feudalismo temos: 

A) Talha, Lei de Talião, Mão Morta, Dízimo e Banalidades 

B) Talha, Mão Morta, Dízimo, Banalidades e Corveia 

C) Banalidades, Mão Morta, Tostão de Pedro, Corveia e Talha  

D)  Banalidades, Mão Morta, Tostão de Pedro, Talha e Cornova 

E    Banalidades, Tostão de Pedro, Mão Morta e Talha  

 

 



 

 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):  Gabriela       Turma:   7º            Data: ____/ ___/ ____ 

 
 

Complete com pronomes pessoais ou possessivos. 

1. This is my friend, Eduardo. ___ is my best friend! 

2. I love my sister. ___ favorite sport is soccer. 

3. All of my friends play some sport. ____ are very athletic. 

4. My mom loves sport. ____ favorite is volleyball. 

5. I have two friends that are very cool. ____ play with me all the time! 

6. What’s _____ name? - ____ name is Gabi. 

7. My dad is very cool. ____ likes to listen to music all the time. 

8. My parents love each other. ____ are married for 20 years. 

9. We like to play video games. ____ favorite one is FIFA. 

10. I have a beautiful dog. ____ name is Laika. 

 

 



 

 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):  Gabriela       Turma:   7º             Data: ____/ ___/ ____ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Coloque o nome das formas geométricas. Depois, circule a forma 



 

 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):  Gabriela       Turma:   7º             Data: ____/ ___/ ____ 

 
 

geométrica conforme a pergunta. 



 

Nome: __________________________________________________ 

Professor(a):  Gabriela       Turma:   7º             Data: ____/ ___/ ____ 

 

     Complete as frases com a, an, ou the. 

1. Picasso was _____ artist. 

2. He is _____ honest man. 

3. I study at ____ small university in London. 

4. We used to live in ______ city center. 

5. Are you ____ teacher? 

6. It takes me _____ hour to get to work. 

7. My cousin is ______ surgeon. 

8. It looks like it’s going to rain. Do you have _____ umbrella? 

9. I am reading ____ really good book. 

10. School children in ____ UK have to wear uniforms. 
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ATIVIDADES AVALIATIVAS 

“Os músicos de Bremen” 

    Algumas histórias perduram para sempre no imaginário coletivo. É o caso deste conto clássico assinado 

pelos irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm: “Os músicos de Bremen”. Nomes seminais da literatura infantil e 

infanto juvenil alemã no século XIX, os Grimm apresentam aqui, nesta edição especialmente ilustrada pelo 

experiente desenhista francês Michel Boucher, a história de quatro bichos – no caso, um burro, um cachorro, 

um gato e um galo – que, abandonados por seus respectivos donos por estarem velhos e inúteis, resolvem unir 

forças em busca de uma grande aventura: chegar à cidade de Bremen onde, eles acreditam, poderão se tornar 

músicos, graças aos seus incríveis talentos sonoros. Mas, durante um pernoite no meio do caminho, nosso 

quarteto animal descobre uma casa onde um belíssimo jantar está sendo desfrutado por uma trupe… de 

ladrões! Apesar do perigo iminente, nossos heróis vão dar um jeitinho para afugentar os larápios e tomar para 

si aquela refeição frugal e imperdível! Com “Os músicos de Bremen”, a Estação Liberdade inicia a publicação 

de uma série de breves fábulas clássicas voltadas para os universos infantil e infanto juvenil, com o intuito de 

apresentar aos jovens leitores da atualidade histórias que, com muito encanto, resistiram à passagem do tempo, 

configurando-se como vias iniciáticas no desenvolvimento da paixão por ler. 

Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. 

  

Questões 

Questão 1 – Identifique o assunto do texto: 

(     ) a literatura infanto juvenil. 

(     ) o trabalho dos irmãos Grimm. 

(     ) o livro “Os músicos de Bremen”. 

  

Questão 2 – Na passagem “Nomes seminais da literatura infantil e infanto-juvenil alemã no século XIX, […]”, 

o texto refere-se a quem? 

 R:____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Questão 3 – Segundo o texto, os quatro bichos da história “Os músicos de Bremen” foram “abandonados por 

seus respectivos donos”. Por quê? 

R:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Questão 4 – No segmento “[…] poderão se tornar músicos, graças aos seus incríveis talentos sonoros.”, a 

expressão grifada introduz: 

(     ) um motivo. 



(     ) uma finalidade. 

(     ) uma consequência. 

  

Questão 5 – Releia este fragmento do texto: 

“Mas, durante um pernoite no meio do caminho, nosso quarteto animal descobre uma casa onde um belíssimo 

jantar está sendo desfrutado por uma trupe…” 

Nesse fragmento, o autor do texto expõe: 

(     ) o início da história “Os músicos de Bremen”. 

(     ) a complicação da história “Os músicos de Bremen”. 

(     ) o desfecho da história “Os músicos de Bremen”. 

  

Questão 6 – “Apesar do perigo iminente, nossos heróis vão dar um jeitinho para afugentar os larápios […]”. 

O que significa “perigo iminente”? 

 R:____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Questão 7 – No trecho “[…] nossos heróis vão dar um jeitinho para afugentar os larápios […]”, a locução 

sublinhada equivale ao verbo: 

(     ) “deram”. 

(     ) “dão”. 

(     ) “darão”. 

  

Questão 8 – Na frase “[…] e tomar para si aquela refeição frugal e imperdível!”, as palavras grifadas foram 

usadas para: 

(     ) explicar “aquela refeição”. 

(     ) caracterizar “aquela refeição”. 

(     ) complementar “aquela refeição”. 

  

Questão 9 – Em “[…] apresentar aos jovens leitores da atualidade histórias que, com muito encanto, 

resistiram à passagem do tempo […]”, a parte destacada exprime uma circunstância de: 

(     ) lugar. 

(     ) modo. 

(     ) tempo. 

  

 



10) Assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples e abstrato: 

a) ( ) girassol 

b) ( ) medo 

c) ( ) livro 

d) ( ) floricultura 

e) ( ) contrarregra 

 

11) Escreva um substantivo derivado para cada primitivo a seguir: 

a) livro 

b) pedra 

c) sapato 

d) máquina 

e) tinta 

 

12) Relacione as colunas de acordo com os substantivos coletivos: 

a) Banca 

b) Fauna 

c) Flora 

d) Chusma 

e) Malta 

( ) gente, pessoas 

( ) animais de uma região 

( ) malfeitores ou desordeiros 

( ) vegetais de uma região 

( ) examinadores 

 

13) A palavra livro é um substantivo 

a) ( ) próprio, concreto, primitivo e simples. 

b) ( ) comum, abstrato, derivado e composto. 

c) ( ) comum, abstrato, primitivo e simples. 

d) ( ) comum, concreto, primitivo e simples. 

 

14) Indique a alternativa em que todos os substantivos são derivados: 

a) ( ) flor-de-lis – pratinho – sapato 

b) ( ) ferro – pedra – pão 

c) ( ) ferreiro – sapateiro – pedreiro 

d) ( ) livraria – livreiro – livro 

e) ( ) frota – esquadra – congresso 



 

 

15)  Reescreva as orações substituindo as palavras destacadas por um substantivo abstrato. 

a) Conquistou o título com o seu esforço. 

b) Ele é muito humilde. 

c) Aprende tudo rapidamente. 

d) Saiu após beijar a mãe. 

e) Tem atitudes justas. 

f) Muitos idosos têm problemas de saúde. 

g) O mundo precisa de pessoas boas. 

h) Jurou que não tinha mentido. 

i) Acreditava que as coisas melhorariam. 

j) Consertar carros é o meu trabalho. 

 

O senhor é minha força meu escudo; nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. 

Salmos 28:7 

https://www.pensador.com/autor/salmos_28_7/


 

 
 

EXERCICIOS DE FIXAÇÃO (Lista 1)  

1 . Calcule as potências: 

a) (+5)²=                                                  b) (-5)² =  

c) (-10)² =                                                d) (-9)³ =  

e) (-7)³ =                                                  f) (−4)2 =                                                           

g) (−2)3 =                                                             h)(7)2 =                                                          

 

2. Determine, caso exista, as raízes: 

a) =81    b) =100       

c) - =64                     d) =400    

3. Escreva na forma de potência e resolva: 

a)  (-15). (-15)= 

b) O quadrado de -5= 

c)  O cubo de -5= 

d) -6 elevado ao expoente zero= 

 

4. Associe as afirmativas com (V) para as verdadeiras  ou (F) para as falsas: 

𝑎)(    ) (−3)2 > (−2)2                                                               𝑑)(    ) 6² > (−6)2  

𝑏)(    )  80 > (−4)0                                                                     𝑒)(    )  63. 64  <  68 

𝑐) (    ) (−3)3 >  (−2)3                                                             𝑓)(    )  (−3)4 <  −9 

 

6. Calcule: 

a) (-3)³ . (+9)²     d) (-32)² : (+4)³ 

b) (−5)6: (+625)                                              e)(-256) : (-4)³ 

c) (-8)² . (+4)²     f) (-3)4 . (-9 ) 

 

5. (VALOR 2,0) Calcule 

 

a) √1 + √0 =  

b) √64 - √49  

c) 15 + √81 =  

d) -3 +√16 =  

 



 

 
 

EXERCICIOS DE FIXAÇÃO (Lista 2) 7º Ano - Poliana 

 
1. Responda às perguntas a seguir. 

 
a) Qual número é menor: –4 ou –4,3? 
 
b) Qual o ponto simétrico de –8? 
 
c) Se |x| = 4, quanto vale x? 

 

2. Ao fim do ano de 2013, cientistas puderam descobrir a menor temperatura registrada da história na Terra. Em 10 
de agosto de 2012, em um cume no leste da Antártica, a temperatura medida foi de 93 graus Celsius negativos. Até 
então, a menor temperatura registrada tinha sido de aproximadamente 89 graus Celsius negativos, em 21 de julho 
de 1983, em Vostok, Antártica Oriental.  

   Além disso, a temperatura da Antártica é 50 graus mais fria do que no Alasca, por exemplo.  
a) Calcule, de acordo com as informações do texto, a temperatura no Alasca. 

 
b) Supondo que no dia 31 de dezembro de 2012 a temperatura no cume no leste da Antártica aumentou em 115 
graus Celsius em relação ao dia 10 de agosto do mesmo ano, calcule a temperatura nesse local no último dia de 2012.  

 

3. Carolina é uma compradora compulsiva. Ela ajuda sua mãe em sua loja e, para isso, recebe R$700,00 por mês. No 
dia do seu pagamento, Carolina estava com sua conta zerada e, após receber seu salário, foi ao shopping center. 
Comprou, no cartão, uma jaqueta de R$220,00, uma bota de R$190,00, um vestido de R$130,00, uma camisa de 
R$90,00 e um tênis. Após todas essas compras, ela foi ao banco e percebeu que estava com saldo negativo de R$80,00. 
Qual o preço do tênis comprado por Carolina? 

 

4. Observe a tabela que representa as medalhas obtidas pelos dez primeiros colocados nos Jogos Pan-Americanos de 
2015, que aconteceu em Toronto.  

 

País Ouro Prata Bronze 

1º Estados Unidos 103 81 81 

2º Canadá 78 69 70 

3º Brasil 41 40 60 

4º Cuba 36 27 34 

5º Colômbia 27 14 31 

6º México 22 30 43 

7º Argentina 15 29 31 

8º Venezuela 8 22 20 

9º Equador 7 9 16 

10º Guatemala 6 1 3 

 
Com base na tabela, responda às questões.  
a) Entre Colômbia, México e Argentina, qual país ganhou mais medalhas no total?  

 
b) Represente, em forma de potência, o número de medalhas de prata dos Estados Unidos e do Equador.  

 
c) Qual a diferença entre o total de medalhas dos Estados Unidos e do Canadá? 



 

 
 

EXERCICIOS DE FIXAÇÃO (Lista 3) 7º Ano  

1. Considere a reta numérica a seguir. 

 
 

Classifique as afirmações em (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
a) (    ) C < D 
b) (    ) –C = B 
c) (    ) C > 0 
d) (    )  D > C 
e) (    )  A > B 

 
2.  

 [...] 

Lucro é o valor total que você ganha em cada venda, ou seja, o valor que sobra da venda de cada produto ou serviço 

depois que você paga todas as contas envolvidas na produção e comercialização do mesmo. 

Então, se você vende o par de chinelo a R$15,00 e tem um custo de R$10,00, seu lucro é de  R$5,00. [...] 

Disponível em: <https://endeavor.org.br/margem-de-lucro/>. Acesso em: 3 nov. 2016. 

 
O gráfico a seguir representa a variação de lucro de uma pequena fábrica:  

 

 
 

a) Qual a expressão numérica que representa o lucro dessa fábrica ao fim do primeiro semestre? 
  

b) Essa fábrica teve lucro ou prejuízo ao fim do primeiro semestre? Qual o valor? 
 
3. Num supermercado, a lata de refrigerante custa     R$ 3,00. Se comprada  a segunda caixa, cada unidade desta terá 

um desconto de R$ 1,00. Considere que cada caixa desse refrigerante contenha 24 unidades. Nestas condições, um 

cliente que compra duas caixas desse refrigerante, paga, em reais: 

a) 96,00 

b) 100,00 

c) 120,00 

d) 130,00 

e) 150,00 



 

 
 

EXERCICIOS DE FIXAÇÃO (Lista 4) – 7º Ano 

1. Na reta a seguir, o ponto D corresponde ao número inteiro -9 e o ponto E, ao número inteiro -7. 

 

Nesta reta, o inteiro zero estará: 

a) sobre o ponto H.  

b) entre os pontos H e I.  

c) entre os pontos I e J.  

d) sobre o ponto I. 

 

2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, resolvendo as expressões: 

(A) (-35) : (-5)                                          (   ) 49 

(B) (-7) 2                                                                                (   ) - 49 

(C) 3 64                                                   (   )  4 

(D) (-3) - (+4)                                           (   ) -1 

(E) (-7)   (-7)   (-1)                                (   )  7 

(F) (- 4) + (+3)                                         (   ) -7 

 

3.Uma pessoa costuma anotar diariamente em um caderno todas as retiradas e depósitos realizados na conta 

bancária. Ela terminou o dia 4 de abril com um saldo positivo de R$ 300,00 na conta. Observe no quadro a seguir as 

retiradas e depósitos que serão realizados no dia 5 de abril. 

Dia Histórico Lançamento 

05/04 Conta de luz - R$ 90,00 

05/04 Depósito da mãe + R$ 150,00 

05/04 Condomínio - R$ 380,00 

05/04 Telefone - R$ 130,00 

 

Qual o saldo dessa pessoa no final do dia 5 de abril? 

4.Considere a seguinte sequência numérica:  

 

 

Escreva o que se pede: 

a) O maior número. _______________________________________________________ 

b) O menor número. ______________________________________________________ 

c) Os números em ordem crescente. _________________________________________ 

-3 , -4, -10, 4, 5, -11, -12, -5 e 8 



 

 
 

 

5.Observe a tabela a seguir com as temperaturas de uma cidade do Brasil em alguns dias do mês de julho:  

 

Assinale a alternativa que representa os dias com a maior e menor temperatura, respctivamente: 

d) 06 de julho e 04 de julho 
e) 05 de julho e 02 de julho 
f) 06 de julho e 05 de julho 
g) 06 de julho e 02 de julho  
h) 05 de julho e 06 de julho 

 

6. Resolva as expressões abaixo 

a) 10 + (- 3)² = 

b) (- 4)² - 3 = 

c) 1 + (- 2)³ =  

d) -2 + ( -5)² =  

e) ( -2)² + (-3)³ =   

f) 15 + ( -1)³ - 2 =   

g) (-9)²  -2 – (-3) =  

h) 5 + ( -2)³ + 6 =  

  
    

 


