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Apostila de Matemática 

 

 

1. Conjunto dos Números Reais 

 

Definimos conjunto como sendo um agrupamento 

de elementos, que, nos conjuntos numéricos, são 

números. O conjunto dos reais é representado pela 

letra maiúscula R e é formado pelos números 

naturais, inteiros, racionais e irracionais. Veja a 

representação numérica de cada um desses 

conjuntos:  

Conjunto dos números naturais: É representado por 

todos os números positivos. Seu símbolo é o N 

maiúsculo. 

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7...} 

 

Conjunto dos números inteiros:Esse conjunto é 

formado pelos elementos do conjunto dos números 

naturais e os números inteiros negativos. Ele é 

representado pela letra maiúscula Z. 

Z = {… -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4...} 

 

Conjunto dos números racionais: É representado 

pela letra maiúscula Q. Pertencem a esse conjunto 

os números naturais, inteiros, decimais, 

fracionários e dízima periódica. 

Q = {-2, -1,23, -1, 0, + 1, + 2, + 2,5 ….} 

 

Conjunto dos números irracionais: Esse conjunto é 

formado pelos números que são dízimas não 

periódicas, ou seja, decimais infinitos que não 

possuem uma repetição de números após a vírgula. 

É representado pela letra maiúscula I. 

I = {… - 1, 234537..., 3,34527..., 5,3456...} 

 

Como o conjunto dos números reais possui todos 

os conjuntos descritos acima, sua representação 

numérica é: 

R ={… -4, -3, -2, -1,23,0,+1,1, 2,3,34527...,5 , 6 , 

7} 

Veja agora como podemos representar o conjunto 

dos reais por meio de diagramas. A relação 

estabelecida na imagem a seguir é de inclusão, isto 

é, um conjunto está contido em outro conjunto. 

1.1 As Operações Básicas 

 

Adição: compreende a junção de dois números em 

um só. É obtida na adição a ação de soma a fim de 

um número total. 

 

Subtração: compreende a operação matemática de 

remover um valor numérico de outro valor. 

Retirando assim uma parte do número total. 

 

Multiplicação: é a propriedade matemática 

utilizada para acrescentar um mesmo número 

repetidamente. É utilizada para facilitar a adição de 

números iguais. 

 

Divisão: compreende a operação onde, diferente da 

multiplicação, particiona-se o número total por 

partes iguais. A divisão só pode ser efetuada por 

um número diferente de 0 (zero).  

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Assinale o item em que os números reais estão 

dispostos em ordem crescente. 

a. 7/3; 3,45; √5 e 12  

b. 4-1; 0,666; ;  
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c. 32; 23; 12/5 e 1,444...  

d. -2/7; 60; 2/3 e 0,8  

e. Nenhum dos itens anteriores  

 

2. João pagou uma despesa de R$ 74,00 com uma 

nota de 50 reais e duas de 20 reais. 

Quantos reais João recebeu de troco? 

a. 4,00 

b. 10,00 

c. 14,00 

d. 16,00 

e. 24,00 

3. Ao chegar ao banco, Fábio possuía, ao todo, duas 

notas de 10 reais, quatro notas de 5 reais e uma nota 

de 2 reais. Com esse dinheiro, Fábio pagou uma 

conta no valor de R$ 36,80. Com quantos reais 

Fábio ficou? 

a. 3,20 

b. 3,80 

c. 4,80 

d. 5,20 

e. 6,80 

4. Verifique na tabela abaixo quantos números não 

pertencem ao conjunto dos números reais: 

a. 11 

b. 8 

c. 4 

d. 2 

e. 1 

5. Considere o número √2, ele é chamado de: 

a. Número racional. 

b. Número complexo.  

c. Número irracional.  

d. Nenhuma das alternativas.  

 

1.2 Potenciação 

 

Seja a multiplicação 2 . 2 . 2 . 2, onde todos os 

fatores são iguais. Podemos indicar este produto de 

modo abreviado: 

2 . 2 . 2 . 2 = 24 = 16 

Denominamos: 

 

 

Base: o número que se repete. 

Expoente: o número de fatores iguais. 

Potência: o resultado da operação. 

A operação efetuada é denominada potenciação. 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Assinale a alternativa que corresponda o valor da 

potência 53. 

a. 5 

b. 25 

c. 125 

d. Nenhuma das alternativas 

2. Assinale a alternativa CORRETA 08. 

a. 8 

b. 0 

c. 16 

d. Nenhuma das alternativas 

3. O valor de (0,2)³ + (0,16)² é: 

a. 0,0264 

b. 0,0336 
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c. 0,1056 

d. 0,2568 

e. 0,6256 

 

1.3 Expressões Aritméticas ou Expressões 

Numéricas 

Expressões numéricas são sequências de duas ou 

mais operações que devem ser realizadas 

respeitando determinada ordem. 

 

Para encontrar sempre um mesmo valor quando 

calculamos uma expressão numérica, usamos 

regras que definem a ordem que as operações serão 

feitas. 

Ordem das operações 

Devemos resolver as operações que aparecem em 

uma expressão numérica, na seguinte ordem: 

1º) Potenciação e Radiciação 

2º) Multiplicação e Divisão 

3º) Soma e Subtração 

Se a expressão apresentar mais de uma operação 

com a mesma prioridade, deve-se começar com a 

que aparece primeiro (da esquerda para a direita). 

Usando símbolos 

Nas expressões numéricas usamos parênteses ( ), 

colchetes [ ] e chaves { } sempre que for necessário 

alterar a prioridade das operações. 

Quando aparecer esses símbolos, iremos resolver a 

expressão da seguinte forma: 

1º) as operações que estão dentro dos parênteses 

2º) as operações que estão dentro dos colchetes 

3º) as operações que estão dentro das chaves 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Em relação à expressão numérica abaixo, 

assinalar a alternativa que apresenta o seu 

resultado:  

1 - 2 x 4 + 0 x 7 

a. 0 

b. -7 

c. -14 

d. -28 

2. Qual o resultado da seguinte expressão 

numérica:  

8 x 45 + (6)³ - 25 x 80 – 64 

a. 1322 

b. -1488 

c. -1489 

d. 1323 

3. Com base nas operações e propriedades dos 

números reais, resolva a expressão abaixo: 

 

𝑿 = 𝟏𝟎𝟎𝟏𝟎  (
𝟏

𝟐
+

𝟑

𝟔
)

𝟐

+ 𝟏𝟏/𝟑 + 𝟏𝟎𝟎𝟏/𝟐  

 

Qual é o valor correto de x? 

a. 12 

b. 10 

c. 1002 

d. 102 

 

4. Qual o valor do triplo da metade do resultado da 

expressão abaixo? 

E = 4. (1,25) + 8 . (2,75) - 6 . (2,5) 

a. 12 

b. 18 

c. 22 

d. 20 

e. 24 
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5. Assinale a alternativa que apresenta o valor da 

expressão abaixo. 

a. 23/15 

b. 37/30 

c. 65/46 

d. 48/55 

e. 56/45 

6. Assinale a alternativa que apresenta o resultado 

da expressão algébrica abaixo. 

2(14 + 12)  9 ÷ 3 

a. 156 

b. 300 

c. 221 

d. 118 

 

 

2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 

Divisor Comum  

Os cálculos de MMC e MDC estão relacionados 

com múltiplos e divisores de um número natural. 

Entendemos por múltiplo o produto gerado pela 

multiplicação entre dois números. 

Observe: 

Dizemos que 30 é múltiplo de 5, pois 5·6 = 30. 

Existe um número natural que multiplicado por 5 

resulta em 30. Veja mais alguns números e seus 

múltiplos: 

M(3) = 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, … 

M(4) = 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, … 

M(10) = 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, … 

Os múltiplos de um número formam um conjunto 

infinito de elementos. 

Divisores 

Um número é considerado divisível por outro 

quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. 

Observe alguns números e seus divisores: 

D(10) = 1, 2, 5, 10. 

D(20) = 1, 2, 4, 5, 10, 20. 

D(25) = 1, 5, 25. 

Mínimo Múltiplo Comum (MMC) 

O mínimo múltiplo comum entre dois números é 

representado pelo menor valor comum pertencente 

aos múltiplos dos números. Observe o MMC entre 

os números 20 e 30: 

M(20) = 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, .... 

M(30) = 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, … 

O MMC entre 20 e 30 é equivalente a 60. 

Outra forma de encontrar o MMC de um número é 

através da FATORAÇÃO: Pegamos os números 

que desejamos calcular e dividimos pelo menor 

divisor, até que todos os quocientes sejam iguais a 

um, desta forma:  

Em seguida, multiplicamos os valores obtidos à 

direita da barra e teremos o resultado, neste caso, o 

valor do MMC será igual a 2 × 2 × 2 × 3 × 7 =
168 

Máximo Divisor Comum (MDC) 

O máximo divisor comum entre dois números é 

representado pelo maior valor comum pertencente 
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aos divisores dos números. Observe o MDC entre 

os números 20 e 30: 

D(20) = 1, 2, 4, 5, 10, 20. 

D(30) = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 

O maior divisor comum dos números 20 e 30 é 10. 

Uma forma mais prática para calcularmos o MDC 

é semelhante à forma vista para o MMC:  

Pegamos todos os números que desejamos saber o 

MDC e em seguida dividimos pelo menor número 

primo, todos simultaneamente, quando não for 

mais possível dividir todos ao mesmo tempo, 

multiplicamos o resultados do lado direito da barra, 

neste casso o MDC de 30, 36 e 72 é 2 × 3 = 6. 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Dois irmãos moram juntos e costumam fazer 

longas viagens em seus trabalhos. João é 

maquinista de trem e fica sempre 20 dias fora de 

casa a cada viagem, folgando no vigésimo primeiro 

dia. Antônio é piloto de avião e ausenta-se de sua 

casa por oito dias, tendo o nono dia para descansar. 

Se ambos os irmãos iniciaram uma viagem hoje, 

daqui a quantos dias eles poderão encontrar-se em 

casa? 

a. 67 

b. 51 

c. 63 

d. 70 

e. 56 

DICA: Sempre que aparecerem em questões 

termos que deem a ideia de: “tanto em tanto 

tempo”, “na próxima vez que acontecer” ou 

“juntos em determinado instante”, aplica-se o 

MMC 

 

2. Três pessoas decidiram caminhar no parque. Elas 

saíram às 9 horas, do mesmo ponto de partida. 

Considerando que elas levam, respectivamente, 10, 

12 e 15 minutos para dar uma volta completa na 

pista, pode-se afirmar com correção que elas se 

encontrarão novamente às: 

a. 9 h 30 min 

b. 9 h 37 min 

c. 9 h 45 min 

d. 10 h  

e. 11 h 15 min 

3. Em uma papelaria, há uma caixa com 80 lápis 

pretos e 55 lápis vermelhos. Para facilitar as 

vendas, foram feitos pacotinhos, todos com o 

mesmo número de lápis e na maior quantidade 

possível, de modo que cada pacotinho contenha 

lápis de uma só cor. Sabendo que não restou 

nenhum lápis na caixa e que cada pacotinho de 

lápis preto custa R$ 5,00 e cada pacotinho de lápis 

vermelho custa R$ 6,00, então o valor a ser 

arrecadado com a venda de todos os pacotinhos 

será: 

a. R$ 146,00 

b. R$ 148,00 

c. R$ 150,00 

d. R$ 152,00 

e. R$ 154,00 

4. Qual número múltiplo de 3 é maior que 40 e 

menor que 50 

a. 41 

b. 48 

c. 47 

d. 49 

5. Numa empresa existem dois alarmes. O primeiro 

está programado para disparar a cada 5 horas, e o 

outro programado para disparar a cada 6 horas. Em 

uma determinada semana, os dois dispararam 

juntos às 6 horas da manhã de segunda-feira. Nesse 

caso, a vez seguinte que os dois alarmes dispararam 

juntos, nessa semana, foi às 
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a. 0h de terça-feira. 

b. 6h de terça-feira. 
c. 12h de terça-feira. 
d. 18h de terça-feira. 
e. 12h de quarta-feira. 

6. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios 

vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em 

envelopes da seguinte forma: Todos os envelopes 

devem conter a mesma quantidade de relatórios. 

Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores 

diferentes. Cumprindo essas exigências, o menor 

número de envelopes que ele precisará utilizar é: 

a. 8 

b. 9 

c. 12 

d. 16 

e. 18 

7. Um marceneiro possui duas barras de ferro, uma 

com 1,40 metros de comprimento e outra com 2,45 

metros de comprimento. Ele pretende cortá-las em 

barras de tamanhos iguais, de modo que cada 

pedaço tenha a maior medida possível. Nessas 

circunstâncias, o total de pedaços que o marceneiro 

irá cortar, utilizando as duas de ferro, é: 

a. 9 

b. 11 

c. 12 

d. 13 

8. Tomando três números primos entre si, é obtido 

o mínimo múltiplo comum desses números como 

sendo 435. Sabendo que dois desses números são 3 

e 5, qual é o valor do número que falta? 

a. 37 

b. 29 

c. 23 

d. 31 

3. Radiciação  

 

Já sabemos que 6² = 36. Aprenderemos agora a 

operação que nos permite determinar qual o 

número que elevado ao quadrado equivale a 36. 

√36 = 6, pois 6 elevado ao quadrado é 36. 

Essa operação é a inversa da potenciação e 

denomina-se radiciação. 

Estes são os elementos da radiciação: 

 

EXERCÍCIO 

1. Calcule: 

a. √25 

b. √100 

c. √49 

d. √81 

3.1 Propriedades da Radiciação 

As propriedades da radiciação são muito úteis 

quando necessitamos simplificar radicais. 

 

3.2 Operações com Radiciação  

Soma e Subtração 
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Para somar ou subtrair devemos identificar se os 

radicais são semelhantes, ou seja, se apresentam 

índice e radicando iguais. 

1º caso – Radicais semelhantes 

Para somar ou subtrair radicais semelhantes, 

devemos repetir o radical e somar ou subtrair seus 

coeficientes. 

Exemplos 

a)20 6√3 + 103 6√3 = 123 6√3 

b) 5√13 – 43 5√13 = 13 5√13 

c) 2 3√5 + 8 3√ 5 – 4 3√5 = 6 3√5 

2º caso – Radicais semelhantes após simplificação 

Neste caso, devemos inicialmente simplificar os 

radicais para se tornarem semelhantes. Depois, 

faremos como no caso anterior. 

Exemplos 

a) 8 √ 6 + 9 √ 24 = 8 √ 6 + 9 √ (22x2x3) = 8 √ 6 + 

9x2√6=26√6 

b) 5 3√ 81 - 4 3√ 3 = 5 3√ (33x3) - 4 3√ 3 = 5x3 3√ 3 

- 4 3√ 3 = 15 3√ 3 – 4 3√ 3 = 11 3√ 3 

3º caso – Radicais não são semelhantes 

Calculamos os valores dos radicais e depois 

efetuamos a soma ou a subtração. 

Exemplos 

a) √81 + √25 = 9 + 5 = 14 

b) √5 - √2 = 2,24 - 1,41 = 0,82 (valores 

aproximados, pois a raiz quadrada de 5 e de 2 são 

números irracionais) 

Multiplicação e Divisão 

1º caso - Radicais com mesmo índice 

Repete a raiz e multiplica ou divide os radicandos. 

Exemplos 

a) 3√ 7 . 3√ 4 = 3√(7 .4) = 3√28 

b) 5√ 194 : 5√ 97 = 5√ (194 : 97) = 5√2 

2º caso - Radicais com índices diferentes 

Primeiro, devemos reduzir ao mesmo índice, 

depois podemos multiplicar ou dividir os 

radicandos. 

Exemplos 

a) 3√ 6 . √ 3 = 3x2√ 61x2 . 2x3√ 31x3 = 6√ 36 . 6√ 27 

= 6√ 972 

b) 3√ 4 : 5√ 8 = 3x5√ 41x5 : 5x3√ 81x3 = 15√ (1024 : 

512) = 15√ 2 

EXERCÍCIOS 

1. O número √243 é igual a: 

a. 3√3 

b. 9√3 

c. 18√3 

d. 27√3 

2. Calcule: √9/4 

a. 1/2  

b. 3/2 

c. 4,5/2 

d. 2/3 

3. A expressão  é igual a: 

a. 5 

b. 25 

c. 625 

d. 125 

e. 35 

4. Analise as seguintes afirmativas e assinale 

com V as verdadeiras e com F as falsas.  

 

( ) A soma dos ângulos internos de um quadrilátero 

é 360°  

( ) A raiz quadrada de 51 é 7 

( ) (- 2) 2 + 3(2) 2 - (√2)2 = 16 

( ) 2/3 = 16/24 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência de 

letras CORRETA.  

a. V F V F 

b. F V V V 

c. F V F F 

d. V F F V 

3.3 Potência de expoente racional 

Seja “a” um número real positivo e p/q uma fração, 

onde p é um número inteiro e q é um número 

natural diferente de 0 (zero). Temos que: 

 

Ou seja: 

 
  
3.4 Racionalização 

Considere a fração , cujo denominador é um 

número irracional. 

Vamos agora multiplicar o numerador e o 

denominador desta fração por , obtendo uma 

fração equivalente: 

 

Observe que a fração equivalente  possui um 

denominador racional. 

A essa transformação, damos o nome 

de racionalização de denomindores. 

A racionalização de denominadores consiste, 

portanto, na obtenção de um fração com 

denominador racional, equivalente a uma anterior, 

que possuía um ou mais radicais em seu 

denominador. 

1º caso: O denominador é um radical de índice 

2. Exemplo: 

   

2º caso: O denominador é um radical de índice 

diferente de 2, ou a soma (ou diferença) de dois 

termos. 

Neste caso, é necessário multiplicar o numerador e 

o denominador da fraçao por um termo 

conveniente, para que desapareça o radical que se 

encontra no denominador. Exemplo: 

 

A seguir, os principais fatores racionalizantes, de 

acordo com o tipo do denominador. 

 é o fator racionalizante de  

é o fator racionalizante 

de  

é o fator racionalizante 

de  

é o fator racionalizante 

de  

 

EXERCÍCIO 

1. Racionalize os seguintes denominadores: 

 

2. Racionalize os denominadores de cada expressão 

a seguir: 
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3. Racionalize os denominadores de cada expressão 

a seguir: 

 

3.4 Raiz quadrada aproximada  

Somente os números considerados quadrados 

perfeitos possuem raiz quadrada exata, como por 

exemplo, o número 64 possui raiz quadrada igual a 

8, pois 8² = 64. Então, dizemos que ele é um 

número quadrado perfeito. Observe outros 

algarismos considerados quadrados perfeitos:  

 

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100,...  

 

Quanto aos números que não são quadrados 

perfeitos, o cálculo da raiz quadrada é realizado 

utilizando resultados aproximados. Por exemplo, 

vamos verificar a raiz quadrada aproximada do 

número 12. 

De acordo com a reta numérica, a √12 está 

localizada entre a raiz quadrada dos seguintes 

números quadrados perfeitos: 9 e 16. Dessa forma, 

temos que: √9 = 3 e √16 = 4. Portanto, a √12 possui 

como resultado, um número decimal entre 3 e 4.  

 

4. Razão e Proporção 

 

Na matemática, a razão estabelece 

uma comparação entre duas grandezas, sendo o 

coeficiente entre dois números. 

Já a proporção é determinada pela igualdade 

entre duas razões, ou ainda, quando duas razões 

possuem o mesmo resultado. 

Note que a razão está relacionada com a operação 

da divisão. Vale lembrar que duas grandezas são 

proporcionais quando formam uma proporção. 

Ainda que não tenhamos consciência disso, 

utilizamos cotidianamente os conceitos de razão e 

proporção. Para preparar uma receita, por exemplo, 

utilizamos certas medidas proporcionais entre os 

ingredientes. 

Atenção! 

Para você encontrar a razão entre duas grandezas, 

as unidades de medida terão de ser as mesmas. 

 

Propriedades da Proporção 

1. O produto dos meios é igual ao produto dos 

extremos, por exemplo: 

 

Logo: 

A·D = B·C 

Essa propriedade é denominada de multiplicação 

cruzada. 

2. É possível trocar os extremos e os meios de 

lugar, por exemplo: 

 é equivalente  

Logo, 



 
 

10 
 

D. A = C . B 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Um professor que leciona aulas particulares de 

Matemática, montou a seguinte tabela referente ao 

valor a ser pago por cada estudante por 8 horas de 

aula.  

  

Um pequeno grupo composto somente de 6 alunos 

queria exclusividade para eles, não importando o 

quanto pagariam pelas 8 horas de aula com o 

professor. Assinale a alternativa que apresenta o 

preço que cada um dos 6 alunos vai desembolsar. 

a. 200,00 

b. 215,00 

c. 150,00 

d. 100,00 

e. 90,00 

2. José tem três filhas, Ana de 15 anos, Alice de 20 

anos e Andressa de 25 anos. José pretende dividir 

R$ 3.000,00 para as três filhas em valores 

proporcionais às suas idades. Nessas condições, o 

valor que Ana deve receber é: 

a. 1000,00 

b. 1250,00 

c. 750,00 

d. 850,00 

e. 900,00 

3. Em uma festa, compareceram 135 pessoas, 

sendo que 81 são do sexo feminino e o restante do 

sexo masculino. Desse modo, a razão entre o 

número de pessoas do sexo feminino e o número de 

pessoas do sexo masculino é: 

a. 8/27 

b. 3/2 

c. 5/6 

d. 91/54 

e. 81/135 

4. Em uma festa, há 22 convidados do sexo 

feminino e 20 do sexo masculino. Qual é a razão do 

número de convidados do sexo feminino para o 

número de convidados do sexo masculino nessa 

festa? 

a. 2,2 

b. 3,3 

c. 1,1 

d. 4,4 

5. Marta e Romilda possuem juntas R$ 630,00. 

Sabendo que Marta tem o dobro da quantia de 

Romilda, determine quanto Romilda possui. 

a. 220,00 

b. 210,00 

c. 190,00 

d. 230,00 

e. 200,00 

 

 

4.1 Regra De Três Simples e Composta  

A regra de três é um processo matemático para a 

resolução de muitos problemas que envolvem duas 

ou mais grandezas diretamente ou inversamente 

proporcionais. 

Nesse sentido, na regra de três simples, é 

necessário que três valores sejam apresentados, 

para que assim, descubra o quarto valor. 

Em outras palavras, a regra de três permite 

descobrir um valor não identificado, por meio de 

outros três. 

A regra de três composta, por sua vez, permite 

descobrir um valor a partir de três ou mais valores 

conhecidos. 

Grandezas Diretamente Proporcionais 

Duas grandezas são diretamente proporcionais 

quando, o aumento de uma implica 

no aumento da outra na mesma proporção. 

Grandezas Inversamente Proporcionais 
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Duas grandezas são inversamente proporcionais 

quando, o aumento de uma implica na redução da 

outra. 

Exemplo 1: Para fazer o bolo de aniversário 

utilizamos 300 gramas de chocolate. No 
entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade 
de chocolate que necessitaremos? 

Inicialmente, é importante agrupar as grandezas da 

mesma espécie em duas colunas, a saber: 

Nesse caso, x é a nossa incógnita, ou seja, o quarto 

valor a ser descoberto. Feito isso, os valores serão 

multiplicados de cima para baixo no sentido 

contrário: 

1x = 300 * 5 

1x = 1500 g 

Logo, para fazer os 5 bolos, precisaremos de 1500 

g de chocolate ou 1,5 kg. 

Note que trata-se de um problema com grandezas 

diretamente proporcionais, ou seja, fazer mais 

quatro bolos, ao invés de um, aumentará 

proporcionalmente a quantidade de chocolate 

acrescentado nas receitas. 

Exemplo 2: Para chegar em São Paulo, Lisa 

demora 3 horas numa velocidade de 80 km/h. 
Assim, quanto tempo seria necessário para 
realizar o mesmo percurso numa velocidade 
de 120 km/h? 

Da mesma maneira, agrupa-se os dados 

correspondentes em duas colunas: 

Observe que ao aumentar a velocidade, o tempo do 

percurso diminuirá e, portanto, tratam-se 

de grandezas inversamente proporcionais. 

Em outras palavras, o aumento de uma grandeza, 

implicará na diminuição da outra. Diante disso, 

invertemos os termos da coluna para realizar a 

equação: 

120 km/h 3 horas 

80 km/h x 

120x = 240 

x = 240/120 

x = 2 horas 

Logo, para fazer o mesmo trajeto aumentando a 

velocidade o tempo estimado será de 2 horas. 

EXERCÍCIOS 

1. Três funcionários de uma empresa fazem certo 

serviço em duas horas e 40 minutos. Considerando 

o mesmo ritmo, o tempo, em minutos, que cinco 

funcionários fariam o mesmo serviço seria: 

a. 112 

b. 96 

c. 106 

d. 86 

 

2. Paulo gastou 2/5 do seu salário para pagar 

aluguel e ainda lhe restaram R$ 420,00. Desse 

modo, o valor do aluguel pago por Paulo foi: 

a. 210 

b. 280 

c. 110 

d. 350 

3. Se 250 gramas de certo queijo custam R$6,30 

então um quilograma desse queijo custará: 

a. 12,60 

b. 15,40 

c. 18,90 

d. 25,20 

e. 31,50 

1 bolo 300 g 

5 bolos x 

80 km/h 3 horas 

120 km/h x 
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4. Um automóvel faz 180 km com 15 litros de 

gasolina. Quantos litros de gasolina são necessários 

para fazer uma viagem de 234 km com este mesmo 

automóvel. 

a. 17,5 

b. 23,4 

c. 19,5 

d. 18,6 

5. Quatorze operários realizaram determinada obra 

em 48 dias. Respeitando-se o mesmo ritmo 

individual de trabalho, se fossem 12 operários, essa 

mesma obra teria sido realizada em: 

a. Menos de 45 dias 

b. Mais de 45 e menos de 50 dias 

c. Mais de 50 e menos de 55 dias 

d. Mais de 55 dis 

6. Vanessa consome 5kw por hora lavando roupas. 

Mantendo-se as proporções, se ela tivesse 

consumido 6,5kw, quantas horas ela teria ficado 

lavando roupa? 

a. 1h 50min 

b. 1h 30min 

c. 1h 20min 

d. 1h 18min 

7. Em uma agência bancária sabe-se que são 

necessários 2 caixas para atendimento de 12 

pessoas em uma hora, porém um determinado dia 

houve grande movimento nesta agência e assim o 

número de pessoas na fila subiu para 72. Para que 

todas possam ser atendidas em uma hora, quantos 

caixas seriam necessários? 

a. 8 caixas 

b. 7 caixas 

c. 5 caixas 

d. Nenhuma das alternativas  

4.2 Porcentagem 

A Porcentagem ou Percentagem representa uma 

razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma 

comparação de uma parte com o todo. 

O símbolo % é usado para designar a porcentagem. 

Um valor em porcentagem, pode ainda ser expresso 

na forma de fração centesimal (denominador igual 

a 100) ou como um número decimal. 

Exemplo: 

 

Podemos utilizar diversas formas para calcular a 

porcentagem. Abaixo apresentamos três formas 

distintas: 

 regra de três 

 transformação da porcentagem em fração 

com denominador igual a 100 

 transformação da porcentagem em número 

decimal 

Devemos escolher a forma mais adequada de 

acordo com o problema que queremos resolver. 

Exemplo: Calcule 30% de 90 

Para usar a regra de três no problema, vamos 

considerar que 90 corresponde ao todo, ou seja 

100%. O valor que queremos encontrar 

chamaremos de x. A regra de três será expressa 

como: 

 

 

Para resolver usando frações, primeiro temos que 

transformar a porcentagem em uma fração com 

denominador igual a 100: 

 

Podemos ainda transformar a porcentagem em 

número decimal: 
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30% = 0,3 

0,3 . 90 = 27 

O resultado é o mesmo nas três formas, ou seja 30% 

de 90 corresponde a 27. 

4.3 Juros Simples  

Juros simples é um acréscimo calculado sobre o 

valor inicial de um aplicação financeira ou de uma 

compra feita a crédito, por exemplo. 

O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou 

investimento é chamado de capital. A esse valor é 

aplicada uma correção, chamada de taxa de juros, 

que é expressa em porcentagem. 

Os juros são calculados considerando o período de 

tempo em que o capital ficou aplicado ou 

emprestado. 

Pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

 

Onde, J: juros C: capital i: taxa de juros. Para 

substituir na fórmula, a taxa deverá estar escrita na 

forma de número decimal. Para isso, basta dividir 

o valor dado por 100. 

t: tempo. A taxa de juros e o tempo devem se referir 

à mesma unidade de tempo. O Montante pode ser 

calculado somando os Juros ao Capital. 

EXERCÍCIOS 

1. Em dezembro de 2014, o acervo da biblioteca de 

um Instituto Federal de Educação era de 12 000 

itens. Se ao longo do ano de 2015 ele foi aumentado 

em 12% e no primeiro semestre de 2016, em 10%, 

o acervo no dia primeiro de julho de 2016 era de 

a. 12022 volumes 

b. 13200 volumes 

c. 13440 volumes 

d. 14640 volumes 

e. 14784 volumes 

2. Nos resultados das eleições para prefeito de 

quatro cidades, o total de votos recebidos pelos 

prefeitos eleitos foram respectivamente: 3 025; 4 

070; 2 190 e 4 895. As pesquisas divulgadas, em 

datas anteriores à divulgação dos resultados da 

eleição, afirmavam que os candidatos teriam 

respectivamente: 3 000; 4 000; 2 200 e 4 900, com 

margem de erro de 1%, para mais ou para menos. 

Qual o número de cidades cujo resultado ficou 

dentro da margem de erro? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

3. Carlos fez uma aplicação a juros simples durante 

4 meses, com taxa anual de 15%. Se a quantia 

aplicada por Carlos correspondente, em reais, ao 

MMC (Menor Múltiplo Comum) dos números 24 e 

40, então o valor dos juros é igual a: 

a. 6,00 

b. 9,00 

c. 12,00 

d. 18,00 

4. Jonas é comerciante e tem um capital de R$ 8 

000,00 a ser empregado. Escolheu uma aplicação 

na qual o rendimento é feito a juros simples, e a 

taxa de juros é de 3% ao mês. Se Jonas deixar seu 

capital investido pelo período de 2 anos, o 

montante obtido será de: 

a. 480,00 

b. 5760,00 

c. 13760,00 

d. 13800,00 

5. Certo estabelecimento de ensino possui em seu 

quadro de estudantes alunos de várias idades. A 

quantidade de alunos matriculados neste 

estabelecimento é de 1300. Sabendo que deste total 

20% são alunos maiores de idade, podemos 

concluir que a quantidade de alunos menores de 

idade que estão matriculados é: 

a. 160 

b. 1040 

c. 1100 

d. 1300 
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5. Expressões Algébricas  

 

Expressões algébricas são expressões matemáticas 

que apresentam números, letras e operações. 

As expressões desse tipo são usadas com 

frequência em fórmulas e equações. 

As letras que aparecem em uma expressão 

algébrica são chamadas de variáveis e representam 

um valor desconhecido. 

Os números escritos na frente das letras são 

chamados de coeficientes e deverão ser 

multiplicados pelos valores atribuídos as letras. 

Exemplos 

a) x + 5 

b) b2 – 4ac 

 

Cálculo de uma Expressão Algébrica 

O valor de uma expressão algébrica depende do 

valor que será atribuído às letras. 

Para calcular o valor de uma expressão algébrica 

devemos substituir os valores das letras e efetuar as 

operações indicadas. Lembrando que entre o 

coeficiente e a letras, a operação é de multiplicação. 

Exemplo 

O perímetro de um retângulo é calculado usando a 

fórmula: 

P = 2b + 2h 

Substituindo as letras com os valores indicados, 

encontre o perímetro dos seguintes retângulos 

 

5.1 Simplificação de Expressões Algébricas 

Podemos escrever as expressões algébricas de 

forma mais simples somando seus termos 

semelhantes (mesma parte literal). 

Para simplificar iremos somar ou subtrair os 

coeficientes dos termos semelhantes e repetir a 

parte literal. 

Exemplos 

 

 

5.2 Fatoração de Expressões Algébricas 

Fatorar significa escrever uma expressão como 

produto de termos. 

Transformar uma expressão algébrica em uma 

multiplicação de termos, frequentemente nos 

permite simplificar a expressão. 
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Para fatorar uma expressão algébrica podemos usar 

os seguintes casos: 

Fator comum em evidência: ax + bx = x . (a + b) 

Agrupamento: ax + bx + ay + by = x . (a + b) + y 

. (a + b) = (x + y) . (a + b) 

Trinômio Quadrado Perfeito (Adição): a2 + 2ab 

+ b2 = (a + b)2 

Trinômio Quadrado Perfeito (Diferença): a2 – 

2ab + b2 = (a – b)2 

Diferença de dois quadrados: (a + b) . (a – b) = 

a2 – b2 

Cubo Perfeito (Soma): a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = (a 

+ b)3 

Cubo Perfeito (Diferença): a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 = 

(a - b)3 

DICA: TABELA DE FATORAÇÃO 

 

5.3 Monômios 

Quando uma expressão algébrica apresenta apenas 

multiplicações entre o coeficiente e as letras (parte 

literal), ela é chamada de monômio. 

Exemplos 

a) 3ab 

b) 10xy2z3 

c) bh (quando não aparece nenhum número no 

coeficiente, seu valor é igual a 1) 

Os monômios semelhantes são os que apresentam 

a mesma parte literal (mesmas letras com mesmos 

expoentes). 

Os monômios 4xy e 30xy são semelhantes. Já os 

monômios 4xy e 30x2y3 não são semelhantes, pois 

as letras correspondentes não possuem o mesmo 

expoente. 

5.4 Polinômios 

Quando uma expressão algébrica possui somas e 

subtrações de monômios não semelhantes é 

chamada de polinômio. 

Exemplos 

a) 2xy + 3 x2y - xy3 

b) a + b 

c) 3abc + ab + ac + 5 bc 

5.5 Operações Algébricas 

Soma e subtração 

A soma ou a subtração algébrica é feita somando-

se ou subtraindo-se os coeficientes dos termos 

semelhantes e repetindo a parte literal. 

Exemplo 

a) Somar (2x2 + 3xy + y2) com (7x2 - 5xy - y2) 

(2x2 + 3xy + y2) + (7x2 - 5xy - y2) = (2 + 7) x2 + (3 

- 5) xy + (1 - 1) y2 = 9x2 - 2xy 

b) Subtrair (5ab - 3bc + a2) de (ab + 9bc - a3) 

É importante observar que o sinal de menos na 

frente dos parênteses inverte todos os sinais de 

dentro dos parênteses. 

(5ab - 3bc + a2) - (ab + 9bc - a3) = 5ab - 3bc + a2 - 

ab - 9bc + a3 = 

(5 - 1) ab + (- 3 - 9)bc + a2 + a3 = 4ab -12bc + a2 + 

a3 
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Multiplicação 

A multiplicação algébrica é feita multiplicando-se 

termo a termo. 

Para multiplicar a parte literal, usamos a 

propriedade da potenciação para multiplicação de 

mesma base: "repete-se a base e soma-se os 

expoentes". 

Exemplo 

Multiplicar (3x2 + 4xy) com (2x + 3) 

(3x2 + 4xy) . (2x + 3) = 3x2 . 2x + 3x2 . 3 + 4xy . 2x 

+ 4xy . 3 = 6x3 + 9x2 + 8x2y + 12xy 

Divisão de um polinômio por um monômio 

A divisão de um polinômio por um monômio é feita 

dividindo os coeficientes do polinômio pelo 

coeficiente do monômio. Na parte literal, usa-se a 

propriedade da divisão de potência de mesma base 

(repete-se a base e subtrai os expoentes). 

Exemplo 

 

5.6 Produtos Notáveis 

Os produtos notáveis são expressões algébricas 

utilizadas em muitos cálculos matemáticos, por 

exemplo, nas equações de primeiro e de segundo 

grau. 

O termo "notável" refere-se à importância e 

notabilidade desses conceitos para a área da 

matemática. 

Antes de sabermos suas propriedades é importante 

estar atento a alguns conceitos importantes: 

 quadrado: elevado a dois 

 cubo: elevado a três 

 diferença: subtração 

 produto: multiplicação 

Propriedades dos Produtos Notáveis 

Quadrado da Soma de Dois Termos 

O quadrado da soma dos dois termos é 

representado pela seguinte expressão: 

(a + b)2 = (a + b) . (a + b) 

Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos 

que: 

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

Assim, o quadrado do primeiro termo é somado ao 

dobro do primeiro termo pelo segundo termo, e por 

fim, somado ao quadrado do segundo termo. 

Quadrado da Diferença de Dois Termos 

O quadrado da diferença dos dois termos é 

representado pela seguinte expressão: 

(a – b)2 = (a – b) . (a – b) 

Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos 

que: 

(a – b)2 = a2 - 2ab + b2 

Logo, o quadrado do primeiro termo é subtraído ao 

dobro do produto do primeiro termo pelo segundo 

termo e, por fim, somado ao quadrado do segundo 

termo. 

O Produto da Soma pela Diferença de Dois 

Termos 

O produto da soma pela diferença dois termos é 

representado pela seguinte expressão: 

a2 - b2 = (a + b) . (a – b) 

Nota-se que ao aplicar a propriedade distributiva da 

multiplicação, o resultado da expressão é a 

subtração do quadrado do primeiro e do segundo 

termo. 

O Cubo da Soma de Dois Termos 

https://www.todamateria.com.br/potenciacao/
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O cubo da soma de dois termos é representado 

pela seguinte expressão: 

(a + b)3 = (a + b) . (a + b) . (a + b) 

Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos: 

a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

Dessa forma, o cubo do primeiro termo é somado 

ao triplo do produto do quadrado do primeiro termo 

pelo segundo termo e o triplo do produto do 

primeiro termo pelo quadrado do segundo termo. 

Por fim, ele é somado ao cubo do segundo termo. 

O Cubo da Diferença de Dois Termos 

O cubo da diferença de dois termos é 

representado pela seguinte expressão: 

(a – b)3 = (a – b) . (a – b) . (a – b) 

Logo, ao aplicar a propriedade distributiva temos: 

a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 

Assim, o cubo do primeiro termo é subtraído ao 

triplo do produto do quadrado do primeiro termo 

pelo segundo termo. Por conseguinte, ele é somado 

ao triplo do produto do primeiro termo pelo 

quadrado do segundo termo. E, por fim, é subtraído 

ao cubo do segundo termo. 

EXERCÍCIOS  

1. Carlos queria saber o número de seu sapato. 

Então ele mediu o comprimento de seu pé em 

centímetros, multiplicou a medida por 5, somou 28, 

dividiu tudo por 4 e arredondou o resultado para 

cima, obtendo o número 41. Qual das alternativas 

mostra o possível comprimento do pé do Carlos 

(em centímetros)? 

a. 24 

b. 25 

c. 26 

d. 27 

e. 28 

2. O valor de x, fatorando-se a equação xy + 3x -2y 

-6 / y + 3 =0, com y ≠ −3, é igual a: 

a. 3 

b. 4 

c. 2 

d. 6 

3. A forma fatorada da expressão 8y³ + 125 é: 

a. (2y – 5) . (2y² + 25 – 10y) 

b. (2y + 5) . (2y² + 25 – 10y) 

c. (2y + 5) . (4y² – 25 + 10y) 

d. (2y + 5) . (4y² + 25 – 10y) 

4. Simplificando a expressão, obtém-se: 

 

a. 3xy + 6y 

b. xy + 2 

c. 6xy 

d. xy + 12xy 

5. A soma das raízes da equação (x - 2)(x + 2) = 0 

é: 

a. 3 

b. 2 

c. 1 

d. 0 

6. Fatorando a equação , sabendo 

que y ≠ 0, então o valor positivo de x é igual a: 

a. 3 

b. 4 

c. 2 

d. √8 

 

Sistemas de Unidades de Medida  

 

As unidades de medida são modelos estabelecidos 

para medir diferentes grandezas, tais como 

comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. 
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O Sistema Internacional de Unidades (SI) define a 

unidade padrão de cada grandeza. Baseado no 

sistema métrico decimal, o SI surgiu da 

necessidade de uniformizar as unidades que são 

utilizadas na maior parte dos países. 

Medidas de Comprimento 

Existem várias medidas de comprimento, como por 

exemplo a jarda, a polegada e o pé. 

No SI a unidade padrão de comprimento é o metro 

(m). Atualmente ele é definido como o 

comprimento da distância percorrida pela luz no 

vácuo durante um intervalo de tempo de 

1/299.792.458 de um segundo. 

Os múltiplos e submúltiplos do metro são: 

quilômetro (km), hectômetro (hm), decâmetro 

(dam), decímetro (dm), centímetro (cm) e 

milímetro (mm). 

Medidas de Capacidade 

A unidade de medida de capacidade mais utilizada 

é o litro (l). São ainda usadas o galão, o barril, o 

quarto, entre outras. 

Os múltiplos e submúltiplos do litro são: quilolitro 

(kl), hectolitro (hl), decalitro (dal), decilitro (dl), 

centilitro (cl), mililitro (ml). 

Medidas de Massa 

No Sistema Internacional de unidades a medida de 

massa é o quilograma (kg). Um cilindro de platina 

e irídio é usado como o padrão universal do 

quilograma. 

As unidades de massa são: quilograma (kg), 

hectograma (hg), decagrama (dag), grama (g), 

decigrama (dg), centigrama (cg) e miligrama (mg). 

São ainda exemplos de medidas de massa a arroba, 

a libra, a onça e a tonelada. Sendo 1 tonelada 

equivalente a 1000 kg. 

Medidas de Área 

No SI, a unidade de medida de área é o metro 

quadrado (m²), seus múltiplos e submúltiplos 

também possuem essa mesma dimensão de 

grandesa. 

Medidas de Volume 

No SI a unidade de volume é o metro cúbico (m3). 

Os múltiplos e submúltiplos do m3 são: quilômetro 

cúbico (km3), hectômetro cúbico (hm3), decâmetro 

cúbico (dam3), decímetro cúbico (dm3), centímetro 

cúbico (cm3) e milímetro cúbico (mm3). 

Podemos transformar uma medida de capacidade 

em volume, pois os líquidos assumem a forma do 

recipiente que os contém. Para isso usamos a 

seguinte relação: 

1 l = 1 dm3 

Tabela de conversão de Medidas 

O mesmo método pode ser utilizado para calcular 

várias grandezas. 

Primeiro, vamos desenhar uma tabela e colocar no 

seu centro as unidades de medidas bases das 

grandezas que queremos converter, por exemplo: 

 Capacidade: litro (l) 

 Comprimento: metro (m) 

 Massa: grama (g) 

 Volume: metro cúbico (m3) 

Tudo o que estiver do lado direito da medida base 

são chamados submúltiplos. Os prefixos deci, centi 

e mili correspondem respectivamente à décima, 

centésima e milésima parte da unidade 

fundamental. 

Do lado esquerdo estão os múltiplos. Os prefixos 

deca, hecto e quilo correspondem respectivamente 

a dez, cem e mil vezes a unidade fundamental. 
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Tempo 

A unidade de medida base do tempo no SI é o 

segundo (s). Atualmente o segundo é definido 

como o tempo de duração de 9.192.631.770 

vibrações da radiação emitida pela transição 

eletrônica entre os níveis hiperfinos do estado 

fundamental do átomo de césio 133. 

Os múltiplos do segundo são o minuto, a hora e o 

dia. Essas medidas não são decimais, por isso usa-

se as seguintes relações: 

1 minuto (min) = 60 segundos (s) 

1 hora = 3 600 segundos (s) 

60 minutos (min) = 1 hora (h) 

24 horas (h) = 1 dia (d) 

Os submúltiplos do segundo são: 

Décimo de segundo = 0,1 s ou 1/10 s 

Centésimo de segundo = 0,01 s ou 1/100 s 

Milésimo de segundo = 0,001 s ou 1/1000 s 

 

EXERCÍCIOS 

1. Sobre o sistema de medidas adotado no Brasil, 

assinale a alternativa correta: 

a. Para medida de distância, pode-se utilizar a 

medida "quilômetro por hora" (km/h); 

b. Para medida de massa, pode-se utilizar a 

medida "metro quadrado*' (m2): 

c. Para medida de volume, pode-se utilizar a 

medida "metro cúbico" (m3); 

d. Para medida de velocidade, pode-se utilizar 

a medida "metro" (m); 

2. De acordo com o sistema de medidas métrico 

decimal, adotado pelo Brasil, assinale a alternativa 

correta: 

a. 01 Litro (L) equivale a 01 decímetro cúbico 

(dm3); 

b. A unidade de massa é representada pela 

letra "m" e possui variações a exemplo de: 

centímetro (cm); quilômetro (km); 

c. As principais medidas de comprimento 

adotadas pelo Brasil são: pés, polegadas e 

jardas; 

d. Uma hora possui 3.000 segundos; 

e. 01 hectograma (hg) equivale a 10 

miligramas (mg). 

3. Sendo a distância do ponto A ao ponto B de 

1.000 quilômetros, para perfazê-la, uma pessoa terá 

que percorrer: 

a. 100m 

b. 1000m 

c. 10000m 

d. 100000m 

e. 1000000m 

4. Uma piscina mede 3 metros de largura, 4 metros 

de comprimento e 2 metros de altura e está com ¾ 

de sua capacidade preenchidos. Quantos litros de 

água há na piscina? 

a. 18000 L 

b. 24000 L 

c. 12000 L  

d. 16000 L 

e. 26000 L 

5. João resolveu limpar sua caixa d’água que estava 

completamente cheia de água. Ele retirou 4/5 do 

conteúdo da caixa e percebeu, pelo medidor de 

nível de água, que ainda restavam 1 000 litros na 

caixa. Sendo assim, considerando 1 m3 = 1 000 

litros, o volume dessa caixa d’água é de: 

a. 0,5 m³ 

b. 5 m³ 

c. 6 m³ 

d. 5000 m³ 

6. Em determinada câmara fria, o termômetro está 

indicando - 10ºC. Para a sua manutenção, o técnico 

deverá fazer alguns testes. Se ele fizer determinada 

alteração de modo a aumentar em 15°C a 

temperatura interna dessa câmara, o termômetro 

deverá marcar, corretamente, a temperatura de: 

a. -25°C 

b. 5°C 

c. 10°C 

d. 15°C 
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7. Equações  

 

7.1 Equações do primeiro grau  

As equações de primeiro grau são sentenças 

matemáticas que estabelecem relações de 

igualdade entre termos conhecidos e 

desconhecidos, representadas sob a forma: 

ax+b = 0 

Donde a e b são números reais, sendo a um valor 

diferente de zero (a ≠ 0) e x representa o valor 

desconhecido. 

O valor desconhecido é chamado de incógnita que 

significa "termo a determinar". As equações do 1º 

grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. 

As incógnitas são expressas por uma letra qualquer, 

sendo que as mais utilizadas são x, y, z. Nas 

equações do primeiro grau, o expoente das 

incógnitas é sempre igual a 1. 

As igualdades 2.x = 4, 9x + 3 y = 2 e 5 = 20a + b 

são exemplos de equações do 1º grau. Já as 

equações 3x2+5x-3 =0, x3+5y= 9 não são deste tipo. 

O lado esquerdo de uma igualdade é chamado de 1º 

membro da equação e o lado direito é chamado de 

2º membro. 

O objetivo de resolver uma equação de primeiro 

grau é descobrir o valor desconhecido, ou seja, 

encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade 

verdadeira. 

Para isso, deve-se isolar os elementos 

desconhecidos em um dos lados do sinal de igual e 

os valores constantes do outro lado. 

Contudo, é importante observar que a mudança de 

posição desses elementos deve ser feita de forma 

que a igualdade continue sendo verdadeira. 

Quando um termo da equação mudar de lado do 

sinal de igual, devemos inverter a operação. Assim, 

se tiver multiplicando, passará dividindo, se tiver 

somando, passará subtraindo e vice-versa. 

Exemplo 

Qual o valor da incógnita x que torna a igualdade 

8x - 3 = 5 verdadeira? 

Solução 

Para resolver a equação, devemos isolar o x. Para 

isso, vamos primeiro passar o 3 para o outro lado 

do sinal de igual. Como ele está subtraindo, passará 

somando. Assim: 

8x = 5 + 3  =>  8x = 8 

Agora podemos passar o 8, que está multiplicando 

o x, para o outro lado dividindo: 

x = 8/8   =>  x = 1 

EXERCÍCIOS  

1. Assinale a alternativa com o resultado correto da 

seguinte raiz da equação do 1° grau:  

a. 1,5 

b. 7 

c. 5 

d. 3 

e. 9 

2. Sabe se que 2 + x = 5 e que y = 3 x. Qual o valor 

de y – x? 

a. 3 

b. 6 

c. 9 

d. 12 

e. 15 

3. Sabendo que 2x + 3 = 5, e que b = 5x + 1, qual é 

o valor de x + b? 

4. Pedro montou um grupo em uma rede social, 

iniciou com 5 pessoas, após uma semana já tinha o 

dobro de pessoas no grupo, na semana seguinte o 

número de pessoas triplicou em relação a semana 

anterior. Quantas pessoas fazem parte do grupo que 

Pedro iniciou? 
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7.2 Sistema de Equações  

Um sistema de equações é constituído por um 

conjunto de equações que apresentam mais de uma 

incógnita. Para resolver um sistema é necessário 

encontrar os valores que satisfaçam 

simultaneamente todas as equações. 

Método da substituição 

Esse método consiste em escolher uma das 

equações e isolarmos uma das incógnitas, para 

determinar o seu valor em relação a outra incógnita. 

Depois, substituímos esse valor na outra equação. 

Desta forma, a segunda equação ficará com uma 

única incógnita e, assim, poderemos encontrar o 

seu valor final. Para finalizar, substituímos na 

primeira equação o valor encontrado e, assim, 

encontramos também o valor da outra incógnita. 

Exemplo 

Resolva o seguinte sistema de equações: 

 

Resolução 

Vamos começar escolhendo a primeira equação do 

sistema, que é a equação mais simples, para isolar 

o x. Assim temos: 

 

Após substituir o valor de x, na segunda equação, 

podemos resolvê-la, da seguinte maneira: 

 

Agora que encontramos o valor do y, podemos 

substituir esse valor da primeira equação, para 

encontrar o valor do x: 

 

Assim, a solução para o sistema dado é o par 

ordenado (8, 4). Repare que esse resultado tornam 

ambas as equações verdadeiras, pois 8 + 4 = 12 e 

3.8 - 4 = 20. 

Método da Adição 

No método da adição buscamos juntar as duas 

equações em uma única equação, eliminando uma 

das incógnitas. 

Para isso, é necessário que os coeficientes de uma 

das incógnitas sejam opostos, isto é, devem ter o 

mesmo valor e sinais contrários. 

Exemplo 

Para exemplificar o método da adição, vamos 

resolver o mesmo sistema anterior: 

 

Note que nesse sistema a incógnita y possui 

coeficientes opostos, ou seja, 1 e - 1. Então, iremos 

começar a calcular somando as duas equações, 

conforme indicamos abaixo: 
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Ao anular o y, a equação ficou apenas com o x, 

portanto agora, podemos resolver a equação: 

 

Para encontrar o valor do y, basta substituir esse 

valor em uma das duas equações. Vamos substituir 

na mais simples: 

 

Note que o resultado é o mesmo que já havíamos 

encontrado, usando o método da substituição. 

EXERCÍCIOS 

1. Guardei somente moedas de R$ 1,00 e de R$ 

0,50 num total de 80 moedas que, juntas, somam 

R$ 50,00 e vou trocá-las no supermercado. A 

quantidade de moedas de R$ 1,00 que guardei foi 

a. 60 

b. 50 

c. 40 

d. 20 

e. 10 

2. Uma garrafa PET (politereftalato de etileno) com 

sua tampa custa sessenta centavos. Sabendo que a 

garrafa custa cinquenta centavos a mais que a 

tampa, quanto custa só a tampa? 

a. R$ 0,05 

b. R$ 0,15 

c. R$ 0,25 

d. R$ 0,35 

3. Se eu leio 5 páginas por dia de um livro, eu 

termino de ler 16 dias antes do que se eu estivesse 

lendo 3 páginas por dia. Quantas páginas tem o 

livro? 

a. 120 

b. 125 

c. 130 

d. 135 

4. Considere os seguintes dados: Maçã (lote com6) 

R$: 6,00; Melão (1 unidade) R$: 5,00; Banana (1 

dúzia) R$: 3,00. De acordo com os dados, o 

comprador gastou R$ 67,00 na compra de x lotes 

de maçã, y melões e quatro dúzias de bananas, em 

um total de 89 unidades de frutas. Desse total, o 

número de unidades de maçãs comprado foi igual 

a: 

a. 24 

b. 30 

c. 36 

d. 42 

7.3 Equações doo Segundo Grau  

Uma equação do segundo grau possui em sua 

composição incógnitas, coeficientes, expoentes e 

um sinal de igualdade. Na equação do segundo 

grau, o expoente da incógnita é “2”, por isso o 

nome “segundo grau”. 

Método de Bhaskara 

Vamos determinar pelo método resolutivo de 

Bhaskara os valores da seguinte equação do 2º 

grau: x² – 2x – 3 = 0. 

Uma equação do 2º grau possui a seguinte lei de 

formação: ax² + bx + c = 0, em que a, b e c são os 

coeficientes. Portanto, os coeficientes da equação 

x² – 2x – 3 = 0 são a = 1, b = –2 e c = –3. 

Na fórmula de Bhaskara, utilizaremos somente os 

coeficientes. Veja: 

 

1º passo: determinar o valor do discriminante ou 

delta (∆) 
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2º passo: 

 

Os resultados são x’ = 3 e x” = –1. 

EXERCÍCIOS 

1. Resolva a equação do 2° grau 2x² + x – 3 = 0. 

2. Determine o conjunto solução da equação – 3x² 

+ 18x – 15 = 0. 

3. Se a área de uma região retangular é 15 m2 sendo 

suas dimensões expressas por (x+1) e (x+3), então 

é CORRETO afirmar que a medida da maior 

dimensão e a medida do perímetro dessa região são, 

respectivamente, iguais a: 

a. 3 e 18 

b. 5 e 16 

c. 6 e 24 

d. 6 e 26 

4. A alternativa que apresenta a equação de 2.º grau 

cujas raízes reais são 5 e (-1) é: 

a. x2 + 4x + 5 = 0 

b. x2 + 4x2 – 5 = 0 

c. 2x2 - 2x + 10 = 0 

d. 2x2 + 2x – 10 = 0 

e. x2 - 4x – 5 = 0 

5. Assinale a alternativa que indica as raízes da 

equação 2x2 +7x+5=0. 

a. -1 e 5 

b. -1 e -5/2 

c. 1 e 5/2 

d. 1 e -5/2 

e. -1 e 5/2 

6. A soma das raízes da equação (x - 2)(x + 2) = 0 

é: 

a. 3 

b. 2 

c. 1 

d. 0 

7.4 Inequação do Primeiro Grau 

Inequação é uma sentença matemática que 

apresenta pelo menos um valor desconhecido 

(incógnita) e representa uma desigualdade. 

Nas inequações usamos os símbolos: 

 > maior que 

 < menor que 

 ≥ maior que ou igual 

 ≤ menor que ou igual 

Para resolver uma inequação desse tipo, podemos 

fazer da mesma forma que fazemos nas equações. 

Contudo, devemos ter cuidado quando a incógnita 

ficar negativa. 

Nesse caso, devemos multiplicar por (-1) e inverter 

a símbolo da desigualdade. 

Exemplo 

Como resolver a inequação 15 - 7x ≥ 2x - 30? 

Quando há termos algébricos (x) dos dois lados da 

desigualdade, devemos juntá-los no mesmo lado. 

Ao fazer isso, os números que mudam de lado tem 

o sinal alterado. 

 

Agora, vamos multiplicar toda a inequação por (-

1). Para tanto, trocamos o sinal de todos os termos: 
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Portanto, a solução dessa inequação é x ≤ 5. 

EXERCÍCIO 

1. Resolva as seguintes inequações: 

a) 2x + 1  x + 6 

b) 2 - 3x  x + 14 

c) 2(x + 3) > 3 (1 - x) 

d) 3(1 - 2x) < 2(x + 1) + x - 7 

e) x/3 - (x+1)/2 < (1 - x) / 4 

f) (x + 3) > (-x-1) 

g) [1 - 2*(x-1)] < 2 

h) 6x + 3 < 3x + 18 

i) 8(x + 3) > 12 (1 - x) 

j) (x + 10) > ( -x +6) 

 

8. Geometria Plana 

 

8.1 Conceitos de Geometria Plana 

Alguns conceitos são de suma importância para o 

entendimento da geometria plana, a saber: 

Ponto 

Conceito adimensional, uma vez que não possui 

dimensão. Os pontos determinam uma localização 

e são indicados com letras maiúsculas. 

Reta 

A reta, representada por letra minúscula, é uma 

linha ilimitada unidimensional (possui o 

comprimento como dimensão) e pode se apresentar 

em três posições: 

 horizontal 

 vertical 

 inclinada 

Dependendo da posição das retas, quando elas se 

cruzam, ou seja, possuem um ponto em comum, 

são chamadas de retas concorrentes. 

Por outro lado, as que não possuem ponto em 

comum, são classificadas como retas paralelas. 

Segmento de Reta 

Diferente da reta, o segmento de reta é limitado 

pois corresponde a parte entre dois pontos distintos. 

A semirreta é limitada somente num sentido, visto 

que possui início e não possui fim. 

Plano 

Corresponde a uma superfície plana bidimensional, 

ou seja, possui duas dimensões: comprimento e 

largura. Nessa superfície que se formam as figuras 

geométricas. 

Ângulos 

Os ângulos são formados pela união de dois 

segmentos de reta, a partir de um ponto comum, 

chamado de vértice do ângulo. São classificados 

em: 

 ângulo reto (Â = 90º) 

 ângulo agudo (0º 

 ângulo obtuso (90º 

Área 

A área de uma figura geométrica expressa o 

tamanho de uma superfície. Assim, quanto maior a 

superfície da figura, maior será sua área. 

Perímetro 

https://www.todamateria.com.br/retas/
https://www.todamateria.com.br/segmento-de-reta/
https://www.todamateria.com.br/angulos/
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O perímetro corresponde a soma de todos os lados 

de uma figura geométrica. 

Como medir os ângulos? 

Para medir os ângulos, precisamos de um 

transferidor, um instrumento em círculo (360º) ou 

semicírculo (180º) que é dividido em graus, e 

seguir os seguintes passos: 

1. Colocar o centro da base do transferidor 

sobre o vértice do ângulo. 

2. Colocar o ponto que indica 0º do 

transferidor em um dos lados do ângulo. 

3. O outro lado do ângulo apontará para a sua 

medida. 

O ângulo é a unidade de medida mais utilizada. 

Minuto e segundo são os seus múltiplos. 

Importa referir que 360º equivalem a 2 π rad. 

Assim, 180º equivalem a π rad. 

Ângulos Complementares 

Ângulos complementares são aqueles que juntos 

medem 90º. 

 

30º + 60º = 90º, o que que dizer que os ângulos se 

complementam mutuamente, 30º complementa o 

ângulo de 60º e vice-versa. 

Ângulos Suplementares 

Ângulos suplementares são aqueles que juntos 

medem 180º. 

 

135º + 45º = 180º 

Isso quer dizer que o ângulo de 135º é o suplemento 

do ângulo que mede 45º. 

Ao mesmo tempo, o ângulo de 45º é o suplemento 

do ângulo que mede 135º. 

Ângulos Adjacentes 

Os ângulos adjacentes, que são aqueles que não têm 

pontos comuns, podem ser complementares ou 

suplementares. 

A soma dos ângulos adjacentes complementares é 

90º. 

A soma dos ângulos adjacentes suplementares é 

180º. 

Compare a diferença entre ângulos adjacentes com 

outros ângulos que possuem pontos internos em 

comum. 

 
AÔC e AÔB possuem pontos internos em comum. 

Logo, não são adjacentes. 

 

AÔC e CÔB não possuem pontos internos em 

comum. Logo, são adjacentes complementares. 
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AÔB e AÔC não possuem pontos internos em 

comum. Logo, são adjacentes suplementares. 

Ângulos Congruentes 

Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma 

medida. 

 

Ângulos Consecutivos 

Ângulos consecutivos são aqueles que possuem em 

comum um lado e um vértice. 

 
AÔC e CÔB têm em comum o vértice (O) e o lado 

(OC) 

Ângulos Opostos pelo Vértice 

Ângulos opostos pelo vértice (OPV) são aqueles 

cujos lados se opõem aos lados de outro ângulo. 

 

 

8.1 Semelhança de Triângulos  

Dois triângulos são semelhantes quando possuem 

os três ângulos ordenadamente congruentes 

(mesma medida) e os lados correspondentes 

proporcionais. Usamos o símbolo ~ para indicar 

que dois triângulos são semelhantes. 

Para saber quais são os lados proporcionais, 

primeiro devemos identificar os ângulos de mesma 

medida. Os lados homólogos (correspondentes) 

serão os lados opostos a esses ângulos. 

Razão de Proporcionalidade 

Como nos triângulos semelhantes os lados 

homólogos são proporcionais, o resultado da 

divisão desses lados será um valor constante. Esse 

valor é chamado de razão de proporcionalidade. 

Considere os triângulos ABC e EFG semelhantes, 

representados na figura abaixo: 

 

Os lados a e e, b e g, c e f são homólogos, sendo 

assim, temos as seguintes proporções: 

 

Onde k é a razão de proporcionalidade. 

Casos de Semelhança 

Para identificar se dois triângulos são semelhantes, 

basta verificar alguns elementos. 

1º Caso: Dois triângulos são semelhantes se dois 

ângulos de um são congruentes a dois do outro. 

Critério AA (Ângulo, Ângulo). 

2º Caso: Dois triângulos são semelhantes se os três 

lados de um são proporcionais aos três lados do 

outro. Critério LLL (Lado, Lado, Lado). 

3º Caso: Dois triângulos são semelhantes se 

possuem um ângulo congruente compreendido 

entre lados proporcionais. Critério LAL (Lado, 

Ângulo, Lado). 
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Teorema Fundamental da semelhança 

Quando uma reta paralela a um lado de um 

triângulo intersecta os outros dois lados em pontos 

distintos, forma um triângulo que é semelhante ao 

primeiro. 

Na figura abaixo, representamos o triângulo ABC 

e a reta r paralela ao lado . 

 

Observando a figura, notamos que os ângulos são 

congruentes, assim como os ângulos , pois a 

reta r é paralela ao lado . Assim, pelo critério AA, 

os triângulos ABC e ADE são semelhantes. 

Relações Métricas no Triângulo Retângulo 

Os triângulos que possuem um ângulo igual a 90º 

são chamados de triângulos retângulos. O lado 

oposto ao ângulo de 90º é chamado hipotenusa e os 

outros dois lados são chamados de catetos. 

No triângulo representado abaixo, o lado a é a 

hipotenusa e b e c são os catetos. 

 

Ao traçar a altura relativa à hipotenusa, dividimos 

o triângulo retângulo em dois outros triângulos 

retângulos. Conforme figura abaixo: 

 

Observando os medidas dos ângulos desses três 

triângulos, percebemos que eles são semelhantes, 

ou seja: 

 

Usando as proporções entre os lados, 

determinamos as seguintes relações: 

 

Essas relações são muito importantes e são 

chamadas de relações métricas no triângulo 

retângulo. 

EXERCÍCIOS 

1. Dados os triângulos abaixo, responda:

 

a) Eles são semelhantes? Justifique a resposta. 

b) Qual é o ângulo que não aparece nas figuras? 

2. Qual o valor de x nos triângulos a seguir? 
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8.3 Teorema de Tales  

O Teorema de Tales é uma teoria aplicada na 

geometria acerca do conceito relacionado entre 

retas paralelas e transversais. 

 

“a interseção entre duas retas paralelas e 

transversais formam segmentos proporcionais.” 

Exemplo 

Para compreender melhor o teorema de tales, 

observe a figura abaixo: 

 

Na figura acima as retas transversais u e v 

interceptam as retas paralelas r, s e t. Os pontos 

pertencentes na reta u são: A, B e C; e na reta v, os 

pontos: M, N e O. Logo, de acordo com o Teorema 

de Tales: 

 

Lê-se: AB está para BC, assim como DE está para 

EF. 

Teorema de Tales nos Triângulos 

O teorema de Tales também é aplicado em 

situações que envolvem triângulos. Veja abaixo um 

exemplo em que se aplica o teorema: 

 

De acordo com a semelhança de 

triângulos podemos afirmar que: o triângulo ABC 

é semelhante ao triângulo AED. É representado da 

seguinte forma: 

Δ ABC ~ Δ AED 

EXERCÍCIOS 

1. Determine o valor de X nas figuras abaixo: 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/retas-paralelas/
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8.4 Polígonos regulares 

Polígonos regulares são polígonos convexos que 

possuem todos os lados com medidas iguais e todos 

os ângulos congruentes. 

Um polígono é dito regular quando possui três 

características: 

1 – é convexo; 

2 – todos os seus lados possuem a mesma medida; 

3 – todos os seus ângulos são congruentes. 

Um polígono é convexo quando, dados os pontos 

A e B quaisquer em seu interior, todos os pontos do 

segmento AB também estão no interior do 

polígono, independentemente da localização dos 

pontos AB. Exemplo: 

 

Propriedades dos polígonos regulares 

1ª – Todo polígono regular de n lados possui 

também n arestas, n ângulos internos, n vértices e n 

ângulos externos. 

2ª – Somente dos polígonos regulares, ou 

daqueles em que existam mais hipóteses a 

considerar, será possível descobrir a medida de 

cada ângulo interno. Também podemos 

desenvolver uma fórmula para esse procedimento. 

Seja L a medida de um ângulo interno de 

um polígono regular, ele pode ser dado por: 

 

3ª – A medida de cada um dos ângulos externos de 

um polígono regular pode ser obtida dividindo 

a soma dos ângulos externos do polígono pelo 

número de ângulos externos que ele possui. 

Lembrando que a quantidade de ângulos externos é 

igual à quantidade de lados. 

Considerando que M seja cada ângulo externo: 

 

EXERCÍCIOS  

1. Calcule a soma dos ângulos internos de um 

triângulo qualquer e de um retângulo qualquer. 

2. Calcule o valor de cada ângulo do 
quadrilátero seguinte: 

 

3. A medida mais próxima de cada ângulo externo 

do heptágono regular da moeda de R$ 0,25 é: 

a. 60° 

b. 45° 

c. 36° 

d. 83° 

e. 51° 

4. Se a soma dos ângulos internos de um polígono 

regular é 1080°, então, o número de lados dele é: 

a. 8 

b. 7 

c. 6 

d. 5 

5. Dado um quadrado inscrito numa circunferência 

cuja medida do raio é igual a √2 cm. A área deste 

quadrado é igual a: 

a. 1 cm² 

b. 2 cm² 

c. 3 cm² 

d. 4 cm² 

e. 5 cm² 
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8.5 Circunferência e Círculo 

Para um dado ponto C, chamado centro, 

uma circunferência é o conjunto de todos os 

pontos que possuem uma distância fixa até C. Essa 

distância geralmente é representada pela letra r. 

Os círculos, por sua vez, são compostos por todos 

os pontos de uma circunferência e por seus pontos 

interiores. A imagem a seguir ilustra uma 

circunferência e um círculo. 

 

Raio 

O raio é a distância entre um ponto de uma 

circunferência e seu centro. O raio do círculo é a 

distância entre a borda do círculo e seu centro. 

O comprimento da circunferência é dado pela 

seguinte fórmula: 

C = 2πr 

E a área do círculo é obtida pela fórmula a seguir: 

A = πr2 

Cordas 

Em uma circunferência, a corda é qualquer 

segmento de reta que liga dois de seus pontos. 

Atenção: o centro não é ponto da circunferência! 

Diâmetro 

O diâmetro é uma corda da circunferência que 

contém o centro. Dessa maneira, o diâmetro é a 

maior corda possível em uma circunferência e sua 

medida é igual a duas vezes o raio. 

d=2r 

Comprimento 

O comprimento de uma circunferência é a 

medida da própria circunferência em alguma 

unidade de medida conhecida. Esse comprimento 

pode ser obtido pela fórmula: 

C = 2πr 

Arco 

Considere os pontos A e B sobre 

uma circunferência. As duas partes formadas que 

vão de A até B são chamadas de arcos da 

circunferência, como demonstrado na figura a 

seguir: 

 

Em outras palavras, o arco é uma parte de uma 

circunferência limitada por dois pontos. 

Setor circular 

É o equivalente ao arco, porém para o círculo. Em 

dados dois raios distintos de um círculo, 

o setor circular é a parte limitada por eles. 

 

Ângulo central 

É um ângulo cujo vértice está no centro de 

um círculo e os lados são seus raios. 

Um ângulo central está ligado a um arco no 

círculo onde foi definido. 

 

8.6 Relações Trigonométricas no Triângulo 

Retângulo 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/elementos-circulo-e-circunferencia.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/elementos-circulo-e-circunferencia.htm
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Composição do Triângulo Retângulo 

O triângulo retângulo é formado: 

 Catetos: são os lados do triângulo que 

formam o ângulo reto. São classificados 

em: cateto adjacente e cateto oposto. 

 Hipotenusa: é o lado oposto ao ângulo reto, 

sendo considerado o maior lado do 

triângulo retângulo. 

 

Segundo o Teorema de Pitágoras, a soma dos 

quadrados dos catetos de um triângulo retângulo é 

igual ao quadrado de sua hipotenusa: 

h2 = ca2 + co2 

As razões trigonométricas são as relações 

existentes entre os lados de um triângulo retângulo. 

As principais são o seno, o cosseno e a tangente. 

 

 

 

8.7 Área e Perímetro de Figuras Planas 

Triângulo 

  

Retângulo 

 

Círculo 

 

Trapézio  

 

Losango 
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EXERCÍCIOS 

1. Assinale a alternativa que indica a medida 

aproximada do comprimento de uma 

circunferência de raio r = 10 cm. 

a. 31,41 cm 
b. 41,23 cm 
c. 53,54 cm 

d. 60,71 cm 
e. 62,83 cm 

2. Clóvis faz caminhada todos os dias, percorrendo 

9 voltas ao redor de uma praça circular cujo raio 

mede 80 m. Considerando π = 3,1 e a rotina 

descrita, é correto afirmar que a distância percorria 

por Clóvis, em uma semana de caminhada, é 

aproximadamente igual a: 

a. 4,5 km. 

b. 15,5 km. 
c. 31 km. 
d. 62 km. 

3. Uma pessoa deseja pintar em uma parede um 

círculo, cujo diâmetro é de 4m. Assinale a 

alternativa que traz a área CORRETA desse 

círculo: 

a. Π 

b. 2π 

c. 4π 

d. 16π 

4. Calcule as áreas das figuras abaixo: 

a. Triângulo de base 5 cm e altura de 12 cm. 

b. Retângulo de base 15 cm e altura de 10 cm. 

c. Quadrado com lado de 19 cm. 

d. Círculo com diâmetro de 14 cm. 

e. Trapézio com base menor de 5 cm, base 

maior de 20 cm e altura de 12 cm. 

f. Losango com diagonal menor de 9 cm e 

diagonal maior de 16 cm. 

5. Calcule os perímetros das figuras abaixo: 

a. Triângulo isósceles com dois lados de 5 cm 

e outro de 3 cm. 

b. Retângulo de base 30 cm e altura de 18 cm. 

c. Quadrado de lado 50 cm. 

d. Círculo com raio de 14 cm. 

e. Trapézio de base maior 27 cm, base menor 

de 13 cm e lados de 19 cm. 

f. Losango com lados de 11 cm. 

6. Uma empresa tem sede sobre um grande terreno, 

plano e de forma circular. Algumas informações 

importantes sobre o terreno foram perdidas, mas se 

sabe que o seu raio, quando dado em km, é um 

número inteiro e que sua área está compreendida 

entre 35 km² e 65 km² . Um técnico da empresa 

afirma que as informações disponíveis são 

suficientes para se estimar o perímetro do terreno 

da empresa.  

 

Considerando π ≅ 3,14, conclui-se que o perímetro 

do terreno dessa empresa, expresso em km, está 

compreendido entre: 

a. 18 e 19 

b. 22 e 23 

c. 25 e 26 

d. 28 e 29 

e. 31 e 32 

7. Um fazendeiro deseja cercar um terreno de 

medidas 105 m de comprimento e 300 de largura 

para criação de vacas. Para isso, ele precisa 

comprar rolos de arame farpado. Sabendo que cada 

rolo possui 200 metros e que o fazendeiro deseja 

colocar 3 fileiras de arame na cerca, quantos rolos 

ele precisará comprar? 

8. A prefeitura de uma cidade deseja construir uma 

pista de atletismo em volta de um campo de futebol, 

compreendendo duas regiões retangulares e dois 

semicírculos, com centro sobre dois lados do 

campo de futebol, conforme descrito na figura 

abaixo.  

 
 

De acordo com estas informações, qual o valor 

numérico da área da região exterior ao campo de 

futebol e interior à pista de atletismo, em m²? 


