
7º ano

Matemática
 

 

Tarefa 01 – Professor Luan 
 
01. Em um mapa, cuja escala é 1:10.000, ou seja, a distância real é 10.000 vezes maior que a distância 

medida nele, Luiz mediu, usando uma régua, a distância entre sua casa e o estádio e verificou que esta era 
de 7 cm. Determine a distância real entre a casa de Luiz e o estádio em:  
a) centímetros.  
b) metros.  
c) quilômetros. 
 

02. A distância entre Salvador e Aracaju é de 300km. Qual seria essa distância em: 
a) metros?  
b) decímetros?  
c) hectômetros? 
 

03. Qual o perímetro (medida do contorno), em metros, de um retângulo que tem 87 cm de comprimento por 
104 mm de largura? 

 
04. Uma centopeia anda 75 cm em um minuto. Quantos metros ela andará por um dia inteiro, neste mesmo 

ritmo? 
 
05. Um guia de ruas foi feito na escala de 1:1.000. Ou seja, isso significa que cada 1 cm no desenho 

corresponde a 1.000 cm no tamanho real. Em uma das páginas desse guia, a distância entre duas avenidas 
paralelas é de 150 mm. Na realidade, essas duas avenidas estão a uma distância de:  
a) 150 dm  
b) 150 m 
c) 15 km 
d) 1, 5 m 
e) 150 km 

 
06. Se uma máquina produz 32 m de linha por dia, quantos quilômetros irá produzir ao final de um ano, sendo 

o seu rendimento constante e funcionando todos os dias?  
 
07. Um campo de futebol tem 100m de comprimento por 60 m de largura. Se Ney der 30 voltas ao redor deste 

campo, qual a distância, em quilômetros, percorrida por ele?  
 
08. Cada passo de Toninho tem 60cm. Para ir à escola, ele dá 1200 passos. Qual a distância, em km, entre sua 

casa e a escola?  
 
09. Resolva a expressão 0, 32hm + 0, 008km − 70dm + 12.000mm, apresentando o resultado em metros. 
 
10. Um terreno retangular de 0, 03km x 0, 04km deve ser cercado com arame. Quantos metros de arame 

serão necessários? 
 


