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Lista 03 – (T03 – S03) – 8º Ano – Frente B 
 
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. 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.  

   
05. 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. 

 

06. 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? 

 
07. 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 ⊄. 

 
 


