
 

Roteiro de recuperação 

7º  

Orientações para execução do roteiro de recuperação. 
Caro aluno, 
Faça seu trabalho em folha separada, preferencialmente em uma folha pautada (almaço). Ao 
realizar as atividades deixe todo o raciocínio utilizado, pois ele justificará sua resposta. Não será 
aceito somente as respostas das questões. Tenha cuidado e capricho, este trabalho deverá ser 
entregue no dia da prova. 

 

Questão 1             valor 1,0 

Escreva uma expressão algébrica para cada sentença a seguir: 
a) O sucessor de um número: 
b) O antecessor de um número 
c) O dobro de um número, acrescido de 7 
d) A quinta parte de um número, subtraída de 15 

 

Questão 2             valor 1,0 

Simplifique as expressões algébricas a seguir: 
a) 3ab – 4ab  
b)  

c)  

 

Questão 3             valor 1,0 

Quais são as diferenças entre uma expressão algébrica e uma equação? 
 

Questão 4             valor 1,0 

Resolva: 
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  
 

Questão 5             valor 1,0 

O perímetro de um triângulo equilátero é 24 cm. Determine a medida de cada lado desse 
triângulo. 
 

Questão 6             valor 1,0 

Mariana, Lúcio e Kátia são os três filhos de Mário. Mariana é 3 anos mais nova que Lúcio, que, 
por sua vez, é 2 anos mais novo que Kátia. A soma das idades dos três irmãos é igual a 53 anos. 
Determine a idade de cada um deles. 
 

Questão 7             valor 1,0 

Determine a fração geratriz de cada dizima abaixo: 
a) 0,675675... 
b) 1,212121... 

c) 0,9535353.... 
d) 12,09343434... 

 
 



 
 

Questão 8             valor 1,0 

Quantos números inteiros são soluções das duas inequações abaixo simultaneamente: 

  

  

 

Questão 9             valor 1,0 

O quádruplo de um número, somado a 5, é maior que o seu dobro subtraído de 9. O que 
podemos afirmar sobre esse número? 
 

Questão 10             valor 1,0 

A diferença entre 13 e um número é menor ou igual ao dobro desse mesmo número mais 7. Qual 
o menor número inteiro que soluciona esse problema? 
 


