
30/03 : Segunda – feira 

01) Marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. 

1 – Todo número natural é inteiro? _______________ 

2 – Todo número inteiro é natural? _______________ 

3 – Todo número inteiro é racional? _______________ 

4 – Todo número irracional é racional? ___________________ 

5 – Todo número inteiro é real? ____________________ 

6 – Todo número é real? ______________________________ 

 

02) Dados os números: 

0; 144; – 144; 25; – 25; 2,45; – 2,45; 1; – 1; √7; –√7; √–7 
                                  4    4  

a) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais? 

 

b) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros? 

 

c) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números racionais? 

 

d) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números irracionais? 

 

e) Quais desses números pertencem ao conjunto dos números reais? 

 

f) Quais desses números não pertencem a nenhum dos conjuntos acima? 

 

03) Mostre que o número 3,8787... é racional, isto é, pode ser escrito na forma de uma fração.  

Obs.: Determine a fração geratriz da dízima, assim você vai encontrar a fração. 

 

 

 

 



01/04 : Quarta – feira – Fórum sobre matemática e música 

            Abrir: 01/04 

            Fechar: 10/04 

 

02/04 : Quinta – feira  

 

01) Qual alternativa representa a fração 9/5 em números decimais?  

(a) 3,8                                                        (b) 9,5  

(c) 1 ,8                                                       (d) 4,5  

 

2. Qual alternativa representa a fração 35/1000 em números decimais? 

 (a) 0,35                                                  (b) 3,5  

(c) 0,035                                                 (d) 35 

 

03)  Qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração?  

(a) 65 /10                                              (b) 65 /100 

 (c) 65 /1000                                       (d) 65 /10000 

 

4. Observe as frações e suas respectivas representações decimais.  

( I ) 3 /1000 = 0, 003                        ( II ) 2367 /100 = 23, 67          

 ( III ) 129 /1000 = 0, 129                ( IV ) 135 / 100 = 0,135 

Utilizando as igualdades acima, escolha a alternativa correta?  

(a) I e II e IV 

(b) I e IV 

 (c) I, II e III  

(d) I, II, III e IV 

 

05)  Qual alternativa representa a soma S=4,013+10,182?  

(a) 14,313                            (b) 13,920 

(c) 14,195                             (d) 14,083 

 

06) . Qual é a diferença entre os números decimais 724,96 e 242,12? 

 (a) 48,284                            (b) 586,28  

 (c) 241,59                            (d) 482,84 



2ª aula : Geometria 

01) Calcule o valor de x na figura. 

 

 

02) Analisando os ângulos da figura a seguir determine o valor da medida de x.  

  

a) 5º 

b) 10º 

c) 15º 

d) 20º 

e) 25º 

 

03) Determine os valores de x e y nas figuras a seguir: 

 

 

 

 

 

 



03/04 : Sexta – feira 

01) Qual alternativa representa a dízima periódica 2,535353... ?  

(a) 5 / 9                                       (b) 25 / 999  

(c) 251 / 99                                  (d) 250 / 99 

 

02) Qual é a fração mais simples que equivale a 14/21? 

 

03) Qual é a dízima periódica representada pela fração 10/3? 

 (a) 0,333...                               (b) 1,111...  

(c) 3,0303...                             (d) 3,333... 

 

04) Escrever a fração 5/3 na forma de um número decimal. 

 (a) 1,666...                                  (b) 1,6060...  

(c) 1,0606...                                 (d) 2,1010... 

 

05) Qual é o sinal de desigualdade que deve ser posto entre os dois números de cada situação 

abaixo? ( < ou > ) 

 (a) 0,29______ 0,21                                                 (b) 8,9  _______ 8,19  

(c) 1,03_______ 10,2                                                (d) 10,01_______ 9,99 

 (e) 2,09_______ 2,9                                                  (f ) 0,901_________ 9,01 

 

 06)  Após observar as desigualdades, indique qual é a alternativa correta.  

 

(I) 10, 001 < 9, 99               (II) 2, 09 > 1, 9                (III) 9, 01 < 0, 901  

 

(a) I e II estão certas 

 (b) II está errada  

(c) I e III estão erradas 

 (d) Todas estão erradas  

 


