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_____________________________________________________________________________________________ 
1) Abaixo aparecem alguns números racionais e uma reta numérica com espaços.  

 
 

 

 

Coloque, adequadamente, nos espaços indicados os números acima. 

 

 

-3     -2  -1        0               1          2 
_______________________________________________________________________________________ 
2) No plano cartesiano, observe em que ponto se encontra cada animal. 
 

 
 
b) Complete a tabela informando as coordenadas e qual quadrante se encontra o animal. 
 

 Borboleta Aranha  Coelho  Formiga  Jacaré  Girafa  Abelha  Passarinho  Rato  

Coordenadas  ( -3 , 1 )        

Quadrante     3º      

______________________________________________________________________________________________ 
3) Sabemos que a representação decimal de um número pode ser: 

 Finita,  

 Infinita e periódica ou  

 Infinita e não periódica.  

Nessas condições, identifique a representação decimal de cada um dos seguintes números: 

   
 

 
                                                                    

  

 
                                                                                       

_________________________                     ________________________                  _________________________ 

                                                                             
 

 
                                                                                     

______________________________________________________________________________________________ 
4) Marta contratou um bufê para a festa de seu aniversário. Esse bufê utiliza a expressão: 10c + 25p + 250 para fazer 
o orçamento de uma festa, sendo c o número de crianças e p o número de adultos convidados para o evento.  Marta 
convidou 25 crianças e 50 adultos. Quanto ela deverá pagar ao bufê? 
A) 285 reais                      B) 1 750 reais                             C) 1 650 reais                       D) 2 850 reais 
______________________________________________________________________________________________ 
5) Um sorvete custa  x  reais e um doce custa  y  reais. Mariana tomou  2  sorvetes e comprou  5  doces, enquanto 
Gabriela tomou  3  sorvetes e comprou  2  doces. Nessas condições, escreva:  
a) a expressão algébrica que representa a quantia que Mariana deve pagar._____________________________ 
 
b) a expressão algébrica que representa a quantia que Gabriela deve pagar._____________________________ 
 
c) a expressão algébrica que representa a quantia que as duas juntas devem pagar._________________________ 

0,75 
  

 

 
 

 

 
 

- 1,3 
  

  

 
 

a) Escreva as coordenadas dos pontos que são 
simétricos em relação ao: 

 Eixo x 

 _____________________________ 

 Eixo y  

_____________________________ 

 



6) Observe que o quadrado ABCD é formado por dois outros quadrados e por dois retângulos. A expressão algébrica 
que representa a área dos dois quadrados menores é: 
a) 2.(4a + y) 
b) 16a² + y² 
c) 16a + 4y 
d) 4a² + 4y 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
7) Dados os conjuntos A = { 0; 1; 2; 3; 4; 5} e B = { 3; 4; 5; 6; 7; 8}, determine:  
                                        
______________________________________________________________________________________________ 
8)  Rogério tem x reais e Sara, y reais. Roberto possui o triplo da quantia de Rogério e Raquel tem 100 reais a mais 
do que Sara. A expressão algébrica que representa o total de reais que todos possuem é:  
a) 4x + 2y + 100.                    b) 3x + 2y + 100               c) x + y + 100.                     d) 3x + 10y. 
 _____________________________________________________________________________________________ 
9) Efetue as operações abaixo:  
a) x7 . x² ______________                b) 7x . 6x _____________                    c) (x³y²) . (x³ y) _________  
d) (-8a) (7a³) ______________         e) 18x²y³ . ( 8xy³ ) _____________      f) 42x² : 6 _________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
10) Indique o coeficiente e a parte literal de cada monômio. 
 

a) 3xy²        
                                        

                                         

                       b) - x³y²z    
                                        

                                         

  

 
 

c) 
 

 
         

                                        

                                         

                        d) – 15      
                                        

                                         

  

______________________________________________________________________________________________ 
11) Observe os monômios: 

                           
 

 
                                                                   

 

 
                                  

Dentre os monômios apresentados, indique os que são semelhantes a: 
a) x²y               ___________________________________________________ 
 
b) xy              ___________________________________________________ 
 
c) x²             ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
12) Descubra as idades dos membros da família, mostrada na figura abaixo, calculando o valor numérico de cada 
expressão algébrica. 

 

Júlio: _________           Marisa: ___________                     Alex: __________                    Luana: __________ 

______________________________________________________________________________________________ 
Sugestões: Reveja os exercícios resolvidos sobre os assuntos: (conjuntos numéricos, plano cartesiano e expresses 
algébricas – monômios e operações). 

 


