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ATIVIDADES DE REVISÃO PARA RECESSO

ORIENTAÇÃO PARA RESOLVER AS ATIVIDADES

– Resolver no caderno todas as atividades

– Ao realizar as atividades, as dúvidas devem ser anotadas nas questões para
serem esclarecidas na correção.

1. Represente os números em uma reta numérica.
31
8

; 
−1
13

; 
25
9

;
−14

3
 ; 1,71 ; −3,32 ; −5,41 e 2,67

2. A área de um terreno quadrado mede 1764 m2 . A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada 
exata desse número. Quanto mede o lado desse terreno? Qual é o seu perímetro?

3. Escreva a representação decimal de cada um dos seguintes números racionais?

a) 
7
3

b) 
33
4

c) 
385
1000

d) 
37
10

4. Sabendo 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:

a) 
10
3

b) √8 c) 2,14141414.. . d) √169

5. Os números que têm, em sua escrita decimal, após a vírgula, um algarismo ou um conjunto de algarismos que 
se repete infinitamente são chamados dizimas periódicas. Dizemos que esse número racional possui 
expansão decimal infinita e periódica. Chamamos de periódico o conjunto de algarismos que se repete em 
dízima periódica. Indicamos a dízima colocando um traço sobre o período. Classifique as dízimas abaixo em 
simples ou composta e determine a fração geratriz de cada uma delas.

a) 0,74444… b) 7,333… c) -11,254254254…

6. Qual é o valor aproximado da expressão √+32
−( 2

11 )
2

7. Com base nos estudos realizados em sala de aula, usando aproximação com uma casa decimal, 
calcule o valor aproximado das expressões abaixo:

 a) = √11+√21
5

 =

b) √11+√5−√26 =



8. (Adaptada: FUVEST – SP) Com base nos estudos realizados em sala de aula. Determine o valor da 
expressão: (0,2)4+(0,16)2  

9. Encontre a fração geratriz de:
a) 2,134444... b) 2,343434…
c) 0,23535...                                                                                d) 0,145145...

10. Com base nos estudos realizados em sala de aula, calcule com tentativas as raízes quadradas, com valores 
aproximados até a primeira casa decimal das raízes quadradas abaixo:
a) √7 b) √127 c) √57 d) √3

11. . Utilizando os valores das raízes dadas, determine o valor das expressões:

√2  ≡ 1,4      √3  ≡ 1,7     √5  ≡ 2,2       √7  ≡ 2,6      √10  ≡ 3,1

a) √3  + √10           b) 3 . √5  - √7            c) √2 . √5  + 7 . √10

      12. Escreva em notação científica:

            a) 120 000 000 000 =                                                       b) 4 670 000 000 =

            c) 0,0000000023 =                                                           d) 0,0000009 =

            e) 0,0000000000000001 =                                               f) 397 650 000 =

         13. Descubra os erros cometidos e corrija-os: 

             a) 8. 109 = 800 000 000 

            b) 2 400 000 000 = 2,4 . 106 

            c) 0,000000089 = 89 . 109 

            d) 700 000 = 7.105 

             e) 6,2 . 105 = 0,00062 

 


