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QUESTÕES 

 Frente A: Conteúdo – Multiplicação de polinômios 

01. Exercício 19, letras a) eb) do teláris(ão) página 93. 

02. Exercício 19, letras c)do teláris(ão) página 93. 

03. Exercício 20, letras a) e b)teláris(ão) página 93. 

04. Exercício 20, letras c) e d)teláris(ão) página 93. 

05. Exercício 20, letras e) e f)teláris(ão) página 93. 

06. Exercício 21, letras a) e b)teláris(ão) página 93. 

07. Exercício 21, letras c) e d)teláris(ão) página 93. 

08. Exercício 21, letras e),f) e g)teláris(ão) página 93. 

 

 Frente B: Conteúdo – revisão: multiplicação de números inteiros. 

As regras para multiplicar números com sinais também podem ser descobertas observando-se 
padrões em certas sequências de contas. Examine, de cima para baixo, as contas na tabela: 

 

 

 

 

 

09. Verificando as contas de cima para baixo, você nota que, de uma para a seguinte, o 
primeiro fator diminui 1, o segundo fator é sempre 15 e o produto diminui 15. Seguindo esse 

padrão, quais serão as três próximas contas abaixo da última? 

10. Copie a sentença no caderno e complete-a: 

Nas duas últimas contas, notamos que número negativo vezes número _________ dá um 
produto ______________. 

Agora, observe esta seqüência: 

 

 

 

 

 

11. Seguindo esse padrão, escreva as próximas três contas abaixo da última. Note que, agora, 
o produto aumenta de 12 em 12. 

12. Copie-a no caderno e complete-a: 

Número negativo multiplicado por número _____________ dá um produto ______________. 

13. Se A= – 7, B= – 10, C = – 35, diga quais alternativas são verdadeiras. (Atenção!! Você 
deve fazer as contas para provar se é verdadeira ou falsa cada afirmação.) 

a) (    ) A . B = – 70    c) (    ) A . B : C = – 2 

b) (    ) B . C = +350    d) (    ) C : A = +9 

Determine o valor das expressões numéricas: 
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14. (+ 13 – 18 – 13) : (– 6) =  

15. (– 10) : ( + 2) + 5 . (– 4) – (– 32) : (8) =  

16. 8 . (– 13) + 372 : (– 31) + (– 462) : (– 22) =  

 

 Frente B: Conteúdo – Estatística: técnicas de amostragem – amostra aleatória e 

estratificada (parte III) 

Uma empresa de eventos quer estimar 

o número de alunos interessados em 

participar da festa de formatura; para 

tanto, realiza uma pesquisa entre os 

formandos de seis cursos de uma 

faculdade.A tabela ao lado registra o 

número  de formandos por curso. 

Baseando-se nesses dados, responda 

as questões abaixo. 

17. Quantos por cento representa os estudantes do curso A em relação ao total de formandos? 
18. Considerando uma amostragem estratificada, quantos formandos seriam escolhidos do 

curso A, sendo que a amostra total seria de 300 alunos. 
19. Quantos por cento representa os estudantes do curso C em relação ao total de 
formandos? 

20. Considerando uma amostragem estratificada, quantos formandos seriam escolhidos do 
curso C, sendo que a amostra total seria de 300 alunos. 

21. Quantos por cento representa os estudantes do curso E em relação ao total de formandos? 
22. Considerando uma amostragem estratificada, quantos formandos seriam escolhidos do 
curso E, sendo que a amostra total seria de 300 alunos. 

23. Quantos por cento representa os estudantes do curso F em relação ao total de formandos? 
24. Considerando uma amostragem estratificada, quantos formandos seriam escolhidos do 

curso F, sendo que a amostra total seria de 300 alunos. 
 

 

Cursos Formandos 

A 350 

B 540 

C 480 

D 260 

E 280 

F 410 

Total 2.320 


