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TAREFA 02 – Professor Luan 
 

Frente D (Fração como razão) 
 
Livro Teláris – p. 188– exerc. 21 a 25. 
 
Complementos e aprofundamentos –p. 77 e 78 - exerc. 02, 03 e 09. 
 
01. Um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração do total de 

pessoas o número de homens representa. Faça o mesmo com o grupo de mulheres. 
 
02. As figuras mostram o marcador de combustível de um carro. 

 

 
 

Se a figura 1 mostra o tanque cheio, escreva no caderno qual das outras figuras representa: 

a) 
1
2

tanque? 

b) 
1
4

 de tanque? 

c) 
3
4

 de tanque? 

 
03. Em uma Olimpíada de matemática, inscreveram-se 250 alunos. O prêmio para os 50 melhores é uma 

excursão. Gabriela, Alexandre, Ricardo, Luciana, Maurício, Leonardo, Paulo, Renato, Pedro, Priscila e 
Jussara reuniram-se na casa de Gabriela para estudar, Gabriela possui muitos livros. Das 7 prateleiras de 
sua estante, 3 estão repletas de livros de Matemática e as outras estão com livros de outras matérias. 
a) Do grupo que vai se reunir para estudar na cada de Gabriela, qual é a fração representada pelos 

meninos? 
b) Qual é a fração representada pelas meninas? 
c) Do total de alunos que vão participar da Olimpíada, que fração é representada pelos alunos que vão 

ganhar a excursão? 
d) Que fração é representada pelas prateleiras da estante de Gabriela que não estão com livros de 

matemática? 

04. Num caixote havia 
1
5

 de bolas vermelhas. Assim, julgue os itens a seguir em certo (C) ou errado (E). 

a) (   )Quatro em cada cinco bolas não são vermelhas. 
b) (   )É possível haver 6 bolas no total. 
c) (   ) Se houver 10 bolas no total, 2 serão vermelhas. 
d) (   ) Se houver 20 bolas no total, 16 não são vermelhas. 

 


