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QUESTÕES 

 Frente A: Conteúdo – Expressões algébricas particulares: monômios. 

01. Exercício 22, letra a)do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

02. Exercício 23, do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

03. Exercício 24, letras b) e c)  do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

04. Exercício 25, letras a) e b) do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

05. Exercício 25, letras c) e d) do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

06. Exercício 26, do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

07. Exercício 27, letras a) e b) do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

08. Exercício 28, letras a) e b) do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

 

 Frente B: Conteúdo – revisão: adição e subtração de números inteiros. 

Usar cartões para fazer pagamentos de fato torna o seu dia a dia 

mais prático. Afinal, você não precisa andar com dinheiro na 

carteira. Os cartões mais comuns atualmente são os de crédito e 

de débito. Com o cartão de crédito, você leva o produto agora e o 

dinheiro dessa compra sairá da sua conta quando a fatura chegar, 

ou seja, ele funciona no estilo “compre já, pague depois”.O cartão 

de débito funciona como “compre já, pague já”. Ou seja: o 

dinheiro sai da sua conta na mesma hora. O professor propôs um 

problema e o aluno representou e efetuou, interpretando a palavra 

crédito como positivo e a débito como negativo.  

 
Faça como o aluno, represente e efetua os problemas abaixo: 

09. Um débito de 23 reais mais um crédito de 11 reais. 

10. Um crédito de 17 reais menos um débito de 31 reais. 

11. Um débito de 21 reais menos um débito de 8 reais. 

12. Um crédito de 56 reais mais um crédito de 42 reais. 

 

Juntando um lucro de R$ 45,00 com um prejuízo de R$ 23,00, temos um 

lucro de R$ 22,00. E se:  

13. juntarmos um prejuízo de R$37,00 com um prejuízo de R$ 45,00? 

14. tirarmos um prejuízo de R$ 56,00 de um prejuízo de R$95,00? 

15. juntarmos um lucro de R$ 89,00 com um lucro de R$ 23,00? 

16. tirarmos um lucro de R$ 63,00 de um lucro de R$ 95,00? 

 

 

 

 

 

8° ano – Matemática – Regis Sousa – Águas Claras SEMANA: 03     TAREFA: 03  

Quanto é: um crédito de 12 

reais menos um débito de 15 
reais? 

   12 15    

12 15   

27  
 

 



 Frente B: Conteúdo – Estatística: amplitude, frequencia absoluta e relativa. 

Pesquisa: Dados salariais dos operários de uma empresa (valores em reais) 

1850 1650 1410 990 1410 

1200 1410 950 1650 950 

17. Qual o nome da tabela acima? Por quê? 

18. Organize os dados da tabela acima em um Rol. 

19. Identifique a variável e classifique-a. 

20. Identifique a população. 

21. Qual o número da amostra? 

22. Qual a amplitude dessa pesquisa? 

23. Qual a frequência absoluta da variável 1410? 

24. Qual a frequência relativa da variável 1410? 


