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QUESTÕES 

 Frente A: Conteúdo – Adição, subtação, multiplicação e divisão de monômios. 

01. Exercício 29, letra a)do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

02. Exercício 29, letra b) do livro complementos e aprofundamentos página 22. 

03. Exercício 30, letras a) e b)  do livro complementos e aprofundamentos página 23. 

04. Exercício 30, letras c) do livro complementos e aprofundamentos página 23. 

05. Exercício 30, letras d) e e) do livro complementos e aprofundamentos página 23. 

06. Exercício 31, letras a) e b) do livro complementos e aprofundamentos página 23. 

07. Exercício 31, letras c) e d) do livro complementos e aprofundamentos página 23. 

08. Exercício 31, letras e) e f) do livro complementos e aprofundamentos página 23. 

 

 Frente B: Conteúdo – revisão: eliminação de parênteses. 

Para somarmos números inteiros é importante lembrar que o sinal positivo não precisa aparecer, então 

se antes do parênteses tivermos o sinal positivo (+), podemos escrever a sentença sem esse sinal, veja 

a ilustração abaixo. 

 
Para subtrairmos números inteiros precisamos ter a ideia de oposto de um número, a 

ilustração abaixo pode nos ajudar a entender esse conceito melhor: 

 

Com base nessas explicações, resolva elimine os parênteses abaixo: 

09.   1  

10.   8  

11.   7  

12.   15  

Complete as sentenças abaixo: 

13. O oposto de 8 é ______, ou seja,   _______8   

14. O oposto de 5 é ______, ou seja,   _______5   

15. O oposto de 3 é ______, ou seja,   _______3   

16. O oposto de 2 é ______, ou seja,   _______2   
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 Frente B: Conteúdo – Estatística: tabela de distribuição de frequências . 

Um supermercado colheu a opnião de 60 clientes, sendo que uma determinada questão sobre 

a qualidade de atendimento deveria ser respondida mediante a utilização das opções: Ótimo; 
Bom; Regular e Ruim. Para essa pesquisa foram encontradas as respostas na tabela primitiva 

abaixo.  

Ruim Bom  Ótimo Bom Bom  Regular Ótimo Bom  Regular Bom  

Regular  Ótimo Ruim Ótimo Bom Bom Bom Ótimo Bom Bom 

Ótimo Bom Bom Ruim Bom Bom Regular Regular Ótimo Regular 

Ótimo Ótimo Bom Bom Regular Bom Bom Tuim Bom Regular 

Ruim  Regular Ótimo Regular Bom Bom Bom Bom Bom Bom 

Bom Regular Ótimo Bom Ruim Bom Bom Ótimo Regular Ótimo 

Com base nessa pesquisa resolva as questões 18 a 24. 
17. Identifique a variável em estudo e classifique-a. 
18. Identifique a população dessa pesquisa. 

19. Elabore a tabela de distribuição de frequência (absoluta e relativas) referente aos dados 
coletados na pesquisa. 

20. Qual o número de classes na tabela de distribuição de frequência? 
21. Qual o valor da frequência da terceira classe? E da primeira? 
22. Qual o número da amostra da pesquisa? 

23. Qual o maior valor de frequência? E o menor? 
24. Qual a frequência relativa da variável “Regular”? 

 
 


