
 

 

Tarefa 03 – Professor Anthony 
 
01. Assinale os números a seguir na reta: 

(reproduza a reta em seu caderno) 
 
0,2  (-5/2) 3,777...  (-1/2) (7/2) (2/5) 

-3,5 1,02 -3,999...     1,2    (27/15) -2,0 
 

 
 
02. Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas 

a seguir: 
a) 12,666...  
b) 7,525252... 
c) 4,3111...  
d) 12,04747... 
e) 2,43555... 

 
03. Em uma família, sabe-se que três filhos fazem 

curso de inglês, dois praticam natação e só um 
deles faz as duas atividades. As mensalidades do 
curso de inglês e da natação são, 
respectivamente, R$ 240,00 e R$ 180,00 por 
pessoa. A despesa total dessa família apenas 
com essas atividades dos filhos é de:  
a) R$ 1.500,00    
b) R$ 1.080,00    
c) R$ 1.210,00    
d) R$ 1.380,00    
e) R$ 1.460,00    

 
04. Em um jogo de tabuleiro, a pontuação é marcada 

com fichas coloridas. Cada ficha vermelha vale 
um ponto. Três fichas vermelhas podem ser 
trocadas por uma azul, três fichas azuis podem 
ser trocadas por uma branca, e três fichas 
brancas podem ser trocadas por uma verde. Ao 
final do jogo, os jogadores A, B e C terminaram, 
cada um, com as quantidades de fichas, 
conforme a tabela seguinte: 

 

 
 

De acordo com essa tabela, as classificações em 
primeiro, segundo e terceiro lugares ficaram, 
respectivamente, para os jogadores  
a) A, B e C.     
b) B, A e C.     
c) C, B e A.     
d) B, C e A.     
e) C, A e B.     

 

05. Marcos, Bete e Raul fizeram juntos um 
investimento de R$ 3.000,00. Marcos aplicou R$ 
500,00, Bete, R$1.000,00 e Raul, R$ 1.500,00. 
Após certo período, esse investimento rendeu R$ 

600,00, que eles dividiram em partes 
diretamente proporcionais às quantias aplicadas. 
Determine quantos reais do rendimento recebeu 
cada um dos investidores. 

 
06. Resolva cada item a seguir: 

a) Em uma escola estão matriculados 973 
alunos. Para cada 5 alunos do Ensino 
Fundamental, outros 2 alunos estudam no 
Ensino Médio. Quantos alunos dessa escola 
estudam no Ensino Fundamental? E quantos 
estudam no Ensino Médio? 

b) Rita comprou um livro e calculou que, se ler 
27 páginas por dia, a leitura acabará em 8 
dias. Calcule a quantidade de dias 
necessários para Rita terminar a leitura se 
forem lidas por dia 37 páginas. 

c) Em uma excursão, certa quantidade de 
carne é suficiente para alimentar 45 pessoas 
durante 7 dias. Essa mesma quantidade de 
carne será suficiente para alimentar 35 
pessoas durante quantos dias? 

 
07. O quadro apresenta a ordem de colocação dos 

seis primeiros países em um dia de disputa nas 
Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com 
as quantidades de medalhas de ouro, prata e 
bronze, respectivamente. 

 

País Ouro Prata Bronze Total 
1º China 9 5 3 17 
2º EUA 5 7 4 16 
3º França 3 1 3 7 
4º 
Argentina 3 2 2 7 

5º Itália 2 6 2 10 
6º Brasil 2 5 3 10 

 

Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina 
fossem reunidas para formar um único país 
hipotético, qual a posição ocupada por esse país?  
a) 1ª.   
b) 2ª.    
c) 3ª.    
d) 4ª.    
e) 5ª.    

 
08. O matemático indiano Madhava de 

Sangamagrama viveu durante os séculos 14 e 
15. A ele são atribuídos muitos feitos, dentre os 
quais citamos ter sido o primeiro a calcular o 
valor de π com mais de 10 casas decimais 
corretas, a saber: 3,14159265359. Na 
aproximação π = (22/7) o primeiro algarismo 
diferente do valor exato é o  
a) primeiro depois da vírgula.    
b) segundo depois da vírgula.    
c) terceiro depois da vírgula.    
d) quarto depois da vírgula.    
e) quinto depois da vírgula.  
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09. Para o reflorestamento de uma área, deve-se 
cercar totalmente, com arame farpado, os lados 
de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, 
conforme a figura. Cada rolo de arame que será 
comprado para confecção da cerca contém 105 
metros de comprimento. A quantidade mínima de 
rolos que deve ser comprada para fazer uma 
cerca com 5 fios de arame 

 

 
 

a) 6.    
b) 11.    
c) 15.    
d) 16.    
e) 17.    

 
10. Escreva, utilizando chaves, o conjunto: 

a) A, formado por todos os números maiores do 
que 8 e menores do que 35 que sejam 
múltiplos de 3. 

b) B, formado pelos números pares maiores do 
que 7 e menores do que 15. 

c) C, formado por todos os números naturais 
maiores do que 14. 

d) D, formado por todos os números ímpares 
divisíveis por 6. 

 
11. O diagrama apresenta os resultados de uma 

pesquisa em que os entrevistados responderam 
se praticam algum esporte coletivo ou individual. 

 

 
 

a) Quantos entrevistados disseram que 
praticam pelo menos algum tipo de esporte? 

b) Qual é a quantidade de entrevistados que 
pratica apenas esporte individual? 

c) Quantos entrevistados disseram que 
praticam esporte coletivo e individual? 

d) Ao todo, quantas pessoas foram 
entrevistadas? 

 

12. Observe o diagrama de Venn. 
 

 
 

a) Quais elementos pertencem a C? E quais 
elementos não pertencem a C? 

 
b) Copie os itens substituindo cada  pelo 

símbolo ∈ou∉. 

 
 
c) Copie os itens substituindo cada   pelo 

símbolo ⊂ou⊄. 

 
 
 
 


