
       

 

 
Tarefa mínima 8 – 8º ano – Prof. Rogério 

     Frações ( comparação e adição ) e equações do 1º grau   
 

  

1) Determine o mínimo múltiplo comum entre: 

 
a) 2 e 3.               b) 3 e 6.                   c) 4 e 6.                d) 2, 3 e 5.  

 
2) Reescreva frações abaixo, de modo que o denominador seja o mesmo.  

 
a) 3/2 e 2/3.         b) 1/3 e 4/6.             c) 3/4 e 5/6.         d) 1/2, 1/3 e 1/5.  

 
3) Em cada item abaixo, substitua o ⊡ por um dos sinais “<”, “>” ou “=”.  

 

a) 5/7 ⊡ 4/7.        b) 1/3 ⊡ 1/4.            c) 3/2 ⊡ 4/6.        d) 2/3 ⊡ 3/4.  

 

4) Coloque as frações 3/5, 3/4, 1/2, 4/5 e 4/10 em ordem crescente.  
 

5) Você fez 3/4 dos exercícios de MA092 em 42 minutos. Mantendo esse ritmo, 

quanto tempo gastará para fazer os exercícios que faltam? Ao terminar o 
trabalho, quanto tempo você terá consumido para fazer toda a lista?  

 
6) Calcule as somas abaixo, simplificando o resultado sempre que possível.  

 
a) 3/2 + 2/3.         b) 1/3 + 4/6.         c) 3/4 + 5/6.           d) 1/2 + 1/3 + 1/5.  

 
7) Resolva os problemas abaixo usando equações do 1º grau: 

 
a) O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é o número? 

 
b) O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é o 

número? 
 

c) Que número eu sou? O dobro de meu antecessor, menos 3, é igual a 25. 

 
d) Carlos tinha certa quantia em dinheiro, foi ao shopping e gastou 1/3 da 

quantia na compra de uma revista, gastou 1/4 da quantia na compra de um 
CD e ainda ficou com R$ 25,00. Qual era a quantia que Carlos possuía? 

 
e) Os 44 alunos da 7ª série A de uma escola representam 40% de todos os 

alunos da 7ª série dessa mesma instituição. Quantos são os alunos da 7ª série 
dessa escola? 

 


