
 

Roteiro de recuperação 

 

Caro aluno, 
Faça as atividades propostas nesse roteiro com muita atenção e capricho. Esse trabalho deve ser 
entregue em papel almaço em ordem e todas as questões devem apresentar o desenvolvimento, 
bem como as respostas completas. O roteiro deverá ser entregue no dia da prova. Lembre-se que 
este trabalho vale 35 pontos. 

Talita Araújo 

Questão 1            valor 1,3 

Existe o número? Qual é ele? 
a) Número inteiro positivo menor do que qualquer outro número inteiro positivo.  
b) Número inteiro positivo maior do que qualquer outro número inteiro. 
c) Número inteiro negativo menor do que qualquer outro número inteiro. 
d) Número inteiro negativo maior do que qualquer outro número inteiro negativo. 

 

Questão 2            valor 0,65 

 Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro -9 e o ponto 
F, ao inteiro -7. 
               ---a--b--c--d--e--f--g--h--i--j--k--l--m--- 
                                   -9 -7 
Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro zero estará 

A) sobre o ponto M. 
B) entre os pontos L e M. 
C) entre os pontos I e J. 
D) sobre o ponto J. 

Justificativa (valor 0,65) 
 

Questão 3             valor 0,65 

 A sequência de números inteiros, menores que – 4, é: 
A) – 4, – 5, – 6, ...  
B) – 4, – 3, – 2, ... 
C) – 5, – 6, – 7, ... 
D) – 5, – 4, – 3, ... 
E) – 3, – 2, – 1, 0 

Justificativa (valor 0,65) 
 

Questão 4            valor 1,3 

Determine o saldo final da conta corrente apresentada a seguir. Faça os lançamentos e escreva a 
sentença matemática que representa a movimentação da 
conta, usando números inteiros.  
 
Sentença matemática: 
 
 
 
 
 



 

 

Questão 5            valor 1,2 

Calcule: 
a) (+28) + (+17)= 
b) (-19) + (-11)=  
c) (+30) + (-13)= 
d)  (-8) + (+26)=  

e) 3 X (-5) =  
f) (-4) X 8 =  
g) -5 X (-25) =  
h) (-10) X (-33) =  

i)  (+72) : (-2)=  
j)  (-93) : (+3)=  
k) (+22) : (+11)=  
l) (-188) : (-4)=  

 

Questão 6            valor 1,3 

Complete a tabela com a expressão algébrica que está faltando: 
 

Em língua portuguesa Linguagem matemática (algébrica)  

O triplo de um número  

A soma de um número com três   

O quadruplo de um número menos dois  

A diferença entre um número e sua terça parte  

O quadrado de um número   

 

Questão 7            valor 1,3 

Complete a tabela com as informações que estão faltando: 
 
Em língua portuguesa Linguagem matemática (algébrica)  

A soma de cinco com triplo de um número  

  

 
 

    
 

 
 

A décima parte de um número  

 x (x+1) 

          

 
 

 

Questão 8            valor 1,3 

Determine o valor numérico da expressão         para: 
a) x= - 3  b) x= 0 c)  x= 12  

 

Questão 9             valor 1,3 

A diferença entre o triplo de um número e a metade desse número é 35. Qual é esse número? 
 

Questão 10            valor 1,3 

Dois quintos do meu salário são reservados para o aluguel e a metade é gasta com alimentação, 
restando ainda R$ 45,00 para gastos diversos. Qual é o meu salário? 
 

Questão 11            valor 1,3 

Eu tenho R$ 20,00 a mais que Paulo e Mario tem R$ 14,00 a menos que Paulo. Nós temos juntos 
R$ 156,00. Quantos reais tem cada um? 

 

Questão 12            valor 1,3 

Resolva:  
a) x -3 = - 7 
b) 10 = x + 9 
c) 4x – 10 = 2x + 2 
d) 4x – 1 = 3 ( x – 1) 
e) 5( x – 3 ) – 4 ( x + 2 ) = 2 + 3( 1 – 2x) 

f)    
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

g) 
   

 
 

 

 
 

   

 
 

 

Questão 13            valor 1,3 



 

 

DETERMINE o maior valor inteiro que satisfaz a inequação 2x + 5 – 3x(x + 2) < 14 – 2x(x – 1). 
 

Questão 14            valor 1,3 

Resolva as inequações: 

a) 
 

 
 

   

 
 

  

 
 

 

 
 

b) 
     

 
   

   

 
    

c)     1)+2(x+1)<12(x-3) 

 

Questão 15            valor 1,3 

Um livro de 153 páginas tem 40 linhas por página. Se houvesse 45 linhas por página, qual seria o 
número de páginas desse livro? 
 

Questão 16            valor 1,3 

Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Supondo condições equivalentes, 
esse mesmo carro, para percorrer 840 km, consumirá quantos litros? 
 

Questão 17            valor 1,3 

Uma varredeira limpa uma área de 5100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Nas mesmas 
condições, em quanto tempo limpará uma área de 11900 metros quadrados? 
 

Questão 18            valor 1,3 

Uma máquina fabricou 3200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia, durante 8 dias. Quantas 
horas deverá trabalhar por dia para fabricar 5000 parafusos em 15 dias? 
 

Questão 19            valor 1,3 

Um ciclista percorre 150 km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma 
viagem de 400 km, pedalando 4 horas por dia? 
  

Questão 20            valor 1,3 

 Numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates são 
necessários para que sejam feitas 1080 camisas em 12 dias? 
 

Questão 21            valor 1,3 

Determine: 

a)                        
b)                       
c)                       
d)                   
e)                   
f)                       

g) O dobro de            
h) o dobro de            
i) A metade de            
j) A terça parte de            
k) A terça parte de            

 

Questão 22            valor 1,3 

Calcule o suplemento dos seguintes ângulos:   
a) 87º __________ 
b) 93º 15’ __________ 

c) 105º 56’ 22’’__________ 
d) 53º58’’__________ 

 

Questão 23            valor 1,3 

Calcule o complemento dos seguintes ângulos:  
a) 67º__________ 
b) 12º 30’ __________ 
c) 23º 45’ 32’’__________ 

d) 58º 37’’__________ 
 

Questão 24            valor 1,3 



 

 

Determine: 
a) o comprimento de uma circunferência, sabendo que seu raio mede 3,5 cm. 
b) o comprimento de uma circunferência, sabendo que seu diâmetro é 144 mm (π=3,1) 
c) o raio da circunferência, sabendo que seu comprimento é 32, 24 cm. Use π=3,1. 

Questão 25            valor 1,3 

Uma praça tem formato circular com raio medindo 50,1m. Uma pessoa faz caminhada nessa 
praça três vezes por semana dando em cada dia duas voltas e meia. Determine quantos 
quilômetros essa pessoa andou no final de um mês. (dados use π=3,1 e considere que um mês 
tenha 4 semanas completas). 
 
 

Questão 26            valor 1,3 

Uma padaria fez uma pequena entrevista com 720 clientes, sobre os principais produtos que eles 
consumiam. Observem o gráfico. 

 
De acordo com o gráfico responda: 

a) Quantas pessoas consomem cada um dos produtos que apareceram no gráfico? 
b) Qual é o ângulo central de cada setor do gráfico apresentado? 

 

Questão 27            valor 1,3 

Foi realizada uma pesquisa com um grupo de alunos do Ensino Fundamental II em relação às 
disciplinas que eles mais gostavam. Os dados foram anotados na tabela abaixo: 
 
 Número de pessoas Porcentagem Ângulo central do 

setor 

Matemática 324   

Português   30%  

História     

Total 1080   

Responda: 
a) Complete a tabela com os dados que estão faltando. 
b) Construa um gráfico de setor com as informações acima. Fique atento aos ângulos centrais. 

 
 
 
 
 
 

Pão de sal 
35% 

Pão de doce 
10% 

Bolo 
25% 

Pão de queijo 
30% 

Principais produtos consumidos no café da 
manhã 

Pão de sal Pão de doce Bolo Pão de queijo 


