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SEMANA 1 

01. Exercício 01, letras d), e) e f) do livro complementos e aprofundamentos página 20. 
02. Exercício 02, letras e), f), g) e h) do livro complementos e aprofundamentos página 20. 

03. Exercício 03, letras e), f), g) e h)do livro complementos e aprofundamentos página 20. 
04. Exercício 04, letras d), e) e f) do livro complementos e aprofundamentos página 20. 
05. Exercício 05, letras d), e) e f) do livro complementos e aprofundamentos página 20. 

06. Exercício 06, do livro complementos e aprofundamentos página 20. 
07. Exercício 07, do livro complementos e aprofundamentos página 20. 

08. Exercício 08, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 
09. Exercício 09, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 
10. Exercício 10, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

11. Exercício 11, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 
12. Exercício 12, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

13. Observe como é feito o cálculo algébrico para representar o perímetro de uma figura cujas 
medidas envolvem mais de uma letra: 

 
a) Represente algebricamente os perímetros destas figuras: 

   
14. Ao redor do jardim da casa de Carlos, vai ser construída uma calçada revestida de pedra. 

As medidas estão em metros. 

 
a) Qual a área ocupada pelo jardim? 

b) Escreva, na forma reduzida, a expressão algébrica que expresse a área ocupada pela calçada. 

 
15. Uma indústria produz apenas dois tipos de camisas. O primeiro com preço de R$ 45,00 por 

unidade e o segundo com preço de R$ 67,00 por unidade. Se chamarmos de x a quantidade 
vendida do primeiro tipo e de y a quantidade vendida do segundo tipo, responda: 

a) Qual a expressão algébrica que representa a venda desses dois artigos? 

b) Qual o valor se forem vendidos 200 e 300 unidades, respectivamente? 

 

8° ano – Matemática – Regis Sousa – Águas Claras SEMANA: 01     TAREFA: 01   



16. Escreva uma expressão simplificada que represente o perímetro de cada figura: 

a)  

 

b) 

 

 

17. Supondo que a unidade é o metro, represente as expressões que permitam determinar os 
comprimentos dos tubos A, B e C. 

  
 
18. O tangran é um jogo chinês de formas, uma espécie de quebra 

cabeças, que consta de sete peças com as quais se podem compor 
numerosas figuras. Na foto, as sete peças formam um quadrado. 

Determine a área de cada peça, sabendo-se que a soma de todas as 
áreas corresponde a 4x2. 
 

 
 

19. Na figura abaixo, os lotes A, B e C têm áreas iguais. Dê um polinômio que expresse a área 
de cada um deles. 

 
20. Tesourópolis está preocupada em melhorar a sinalização de suas ruas. Para tanto, 

selecionou 25 ruas para fazer a checagem de sinalização. 
a) Identifique a variável, a população e o número de elementos da amostra. 

b) Classifique a variável do exercício anterior 
 

21. Estabeleça a variável em cada caso e classifique-as. 
a) A cor dos olhos dos funcionários de um escritório. 
b) Variação diária do índice da Bovespa. 

c) O número de pessoas da terceira idade, durante um ano, na fila de um banco. 
d) Nível de satisfação do cliente. 

 
Visando o planejamento estratégico, o diretor de uma empresa fabricante de pneus realizou 
uma pesquisa sobre a distribuição salarial de seus funcionários. Para isso, o diretor selecionou 

30 funcionários de um total de 780 que trabalhavam para a empresa, para responder a sua 
pesquisa. Responda às seguintes questões: 

22. Qual é a variável em estudo? Classifique-a (em variável é qualitativa nominal ou ordinal, ou 
ainda, quantitativa discreta ou contínua) 
23. Quantos elementos constituem a população desse estudo? E a amostra? 

24. Será aplicado um teste de soletração a 540 alunos do oitavo de 6 escolas da rede particular. 
Identifique a variável, a população e o número de elementos da amostra e especifique se a 

variável é qualitativa nominal ou ordinal, ou ainda, quantitativa discreta ou contínua. 


