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Gabarito de Matemática Básica (Exercício do roteiro)

01-  a) 243    b) 4 c) 25 d) -32 e) -9  f) 1/8  g) 1 h) 1  i) – 3/2  j ) -64
02-  a) 7/2  b) 21/20 c) 19/20  d) 12
03-  a) 3/ 2  b) -1 c) 9/8  
04- a) 73 b) 10 -3  c) 6 -1  d) 7 9 e) X 8  f) 2 2x-2 g) X10

05- C

REVISÃO DE MATEMÁTICA

1)Leia a tira 

Considerando que os quatro bombons serão repartidos igualmente entre os três meninos, resolva as
questões.

a) Escreva uma fração e um número decimal correspondente à quantidade de bombons que cada 
menino vai receber.

 R:_____4/3   e  1,3333..._________________________

b) Os números que você escreveu no item b pertencem a quais conjuntos numéricos? 

1º trimestre



R:____conj.numeros racionais _____________

2)Determine a fração geratriz das seguintes dízimas:

a) 0, 555...  = 5/ 9

b) 0,2121....=  7/ 33

c) 0,477.....  = 43/ 90

d) 2,733.....  =41 / 15

3)Utilizando as propriedades das potências reduza as expressões a uma só potência e calcule-as. 

a) 23 .24 .22 . 2= 210 = 1024

b)  = 6 -2= 1/ 36

 1

  104 = 10000

4)Leia as notícias:

“A NGC 4151 está localizada a cerca de 43 milhões de anos-luz da Terra e se enquadra entre as 
galáxias jovens que possui um buraco negro em intensa atividade. Mas ela não é só lembrada por 
esses quesitos. A NGC 4151 é conhecida por astrônomos como o ‘olho de Sauron’, uma referência 
ao vilão do filme ‘O Senhor dos Anéis’”.

(http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/887260-galaxia-herda-nome-de-vilao-do-filme-
o-senhor-dos-aneis.shtml Acesso em: 27.10.2013.)

“Cientistas britânicos conseguiram fazer com que um microscópio ótico conseguisse enxergar 
objetos de cerca de 0,00000005 m, oferecendo um olhar inédito sobre o mundo ‘nanoscópico’”.

(http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultimas-noticias/bbc/2011/03/02/
com-metodo-inovador-cientistas-criam-microscopio-mais-potente-do-mundo.jhtm  Acesso em:

27.10.2013. Adaptado)

 Escreva os números em destaque em notação cientifica:

R:_4,3 . 106   e 5.10-8_____

5)A figura mostra como uma desenhista procede para observar o vaso que quer desenhar. O lápis é 
colocado paralelamente ao objeto e serve para comparar as dimensões.



Podemos representar alguns elementos da figura pelas retas paralelas r e s e as transversais t e v.

Agora, calcule os valores de x e y.

Y =104

2x-58 = x +20

X= 78

6)Classifique as sentenças a seguir como verdadeiras ou falsas:

( F) Os ângulos correspondentes são suplementares.
(V) Os ângulos alternos internos são congruentes.
(F) Os ângulos alternos externos são complementares.
(F) Os ângulos colaterais internos são congruentes.
(V) Os ângulos colaterais externos são suplementares.

7)Encontre a raiz exata, através da fatoração:

a¿√676 = 26                                                                        b) 3√2744= 14

8)Determine o valor  de cada ângulo interno  do triângulo

X+ 50 + X+ 10 + X-30 = 180

3X= 150

X= 50

R= 50+50 

R=100

S + 50 + 10

S= 60

T= 50-30

T=20



9)A semana começou mal na quitanda do senhor Joaquim. Na segunda-feira ele só vendeu 2 frutas. 
Mas as vendas foram melhorando até domingo. A cada dia, ele vendia o dobro da quantidade 
vendida no dia anterior. Para  o  senhor  Roberto,  tudo  começou  bem,  com  128  frutas  vendidas, 
mas  as  vendas  foram  se  reduzindo  ao longo da semana. A cada dia, ele vendia a metade da 
quantidade vendida no dia anterior. Responda:

a) Em que dia da semana os dois venderam a mesma quantidade de frutas? 

No quarto dia
b) Quantas frutas cada um vendeu nesse dia?

16

10)Calcule a medida de cada um desses ângulos

B=70  ALTERNOS INTERNOS
160 + A= 180 ( COLATERAIS INTERNOS)
A=20

X= 20 + 70
X=90

ARTE

1 – Temas religiosos; Expressões dramáticas; Cenas de interior; Uso do claro-escuro.
2 – Temas mundanos; Expressões suaves; Cenas de parques e jardins; Tons mais luminosos.
3-  Diferente  do  Barroco  espanhol,  o  Barroco  holandês  retratava  cenas  simples  do  cotidiano,
representadas de maneira íntima, introspectiva e discreta, com destaque na percepção de luz e em
seu efeito perolado.
4- A Revolução Francesa e a descoberta das Cidades de Herculano e Pompeia.
5- A pintura Rococó representa a vida da corte, e a boa vida em contato com a natureza e uso de
tons pastéis.
As pinturas Neoclássicas retomam aos temas mitológicos, ideias filosóficas do iluminismo, uso de
cores frias e valorização da perspectiva.
6  –  O  movimento  Neoclássico  procurava  celebrar  a  glória  clássica  greco-romana  em  seu
perfeccionismo.
O movimento do Romantismo procurava quebrar a rigidez da arte Neoclássica, tendo mais liberdade
no uso de cores e técnicas.
7-  Esse  movimento  artístico  foi  batizado  em  referência  a  obra “Impressão,  Sol
Nascente” (Impression du Soleil Levant - 1872), de Claude Monet, um dos mais célebres pintores
impressionistas de todos os tempos.
8- Os artistas pintavam ao ar livre, os contornos não eram nítidos, as sobras eram iluminadas (não
usavam o preto).
9- Figuras representadas sem o rigor da proporção, cores vibrantes, cenas do cotidiano e ausência
de perspectiva.



10 – Nas obras de Djanira, os temas eram representações dos costumes do povo brasileiro, como
ambientes rurais, cenas indígenas e de outras regiões do país.
As obras de Heitor dos Prazeres eram retratadas aspectos de socialização e festividade.


