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Senhores Pais, queridos Estudantes,

O Projeto “Aprendendo em casa pelas ondas do Rádio” tem como objetivo minimizar o 
distanciamento dos estudantes da Rede Municipal de Educação das atividades escolares em virtude da 
suspensão das aulas no período que perdurar o isolamento social, medida necessária no combate a expan-
são do coronavírus no Município de Parintins.

Esta APOSTILA não substitui o trabalho que o professor desenvolverá no seu retorno à sala de aula 
para as atividades presenciais, mas é uma forma de ajuda-lo a rever os conteúdos que foram ministra-
dos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no primeiro bimestre, bem como adquirir novas 
aprendizagens.

Como parte do Projeto você está recebendo esta APOSTILA elaborada por pedagogos e técnicos 
da SEMED com a colaboração dos professores das escolas da Rede Municipal de Educação. Este instru-
mento de aprendizagem o colocará em contato com Objetos do Conhecimento (conteúdos) através das 
atividades nele contidas podendo ampliar com os recursos dos Livros Didáticos que você tem em casa e 
outras fontes de pesquisa disponíveis.

As aulas correspondentes aos conteúdos programáticos cujas atividades estão contempladas nesta 
APOSTILA serão transmitidas em cadeia pelas Rádios da Cidade. Ouça as aulas, faça as suas anotações, 
transcreva em seu caderno e responda as atividades propostas conforme as orientações dos professores e a 
colaboração dos pais e familiares. No retorno, as atividades da APOSTILA serão revisadas pelos profes-
sores, com o objetivo de reforçar a aprendizagem.

Fique em casa!

Atenciosamente,
FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

Prefeito de Parintins
JOÃO RIBEIRO COSTA

Secretário Municipal de Educação
Equipe de Elaboração
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LÍNGUA  PORTUGUESA - 9º ANO

O futuro da Terra
1  O homem é o único ser vivo que conseguiu 
alterar a face da Terra. Com suas poderosas 
2  ferramentas, sua tecnologia, transformou 
bosques e pradarias em fazendas, represou rios 
3  e criou lagos, drenou pântanos e alagados, 
cortou montanhas com estradas e túneis. 
4  Mas alguns de seus esforços para transformar 
este mundo num lugar mais confortável 
5  tiveram efeitos maléficos. 
6  A poluição do ar e da água nos ensina uma 
dura lição. Diariamente, só nos Estados 
7  Unidos, mais de 250 000 toneladas de gases 
são expelidos por veículos a motor. Este 
8  total, acrescido da poluição industrial e do-
méstica e das queimas de lixo, atinge a fan- 
9  tástica quantidade de 150 milhões de tonela-
das de poluentes lançados ao ar a cada 
10  ano. Em determinadas condições atmosféri-
cas, grandes cidades ficam cobertas de fu- 
11  maças nocivas, demonstrando o grau que a 
poluição atmosférica alcançou. 
12  A poluição da água é igualmente aterradora. 
Litorais inteiros estão abarrotados de 
13  detritos flutuantes e as praias enegrecidas por 
glóbulos aderentes de óleo. Grandes faixas 
14  oleosas foram descobertas flutuando em meio 
ao oceano. 
15  Embora o lixo gerado pelo homem ameace 
engolfá-lo, outras mudanças, menos 
16  drásticas, mas igualmente perigosas ao am-
biente, são provocadas pelos esforços de 
17  produção de alimentos e exploração dos recur-
sos naturais. Os inseticidas e pesticidas 
18  já envenenaram desnecessariamente muitos 
animais, perturbando ainda todo o equi- 
19  líbrio natural entre a caça e os predadores. A 
agricultura mal executada, excesso de gado 
20  nas pastagens, desmatamento descontrolado e 
a abertura de minas já arruinaram milhares 
21  de alqueires de solo, permitindo que a erosão 
rapidamente transformasse terras férteis 
22  em desertos. Muitas espécies animais desapa-
receram, vítimas do progresso. Desde o 
23  século XVII até hoje, mais de cem espécies de 
animais foram impiedosamente extermi- 
24  nadas. O tordo e o pombo selvagem norte-a-
mericano desapareceram. Atualmente, 
25  baleias, jacarés e muitos dos grandes felinos 
caminham para a extinção. 
26  O lado negativo da atividade do homem, por 
mais assustador que pareça, não deve 
27  levar ao desespero. É, antes, um aviso: ter 
muito cuidado na caminhada para o futuro.

(O planeta terra. São Paulo: Abril, 1979. P. 44-45)

1. Após a leitura, podemos afirmar que o texto “O 
futuro da Terra”

a) narra os efeitos das ações, boas ou maléficas, do ser 
humano sobre o meio ambiente.

b) expõe o pensamento do autor de que é bom que o 
homem se desespere com suas ações.

c) descreve apenas o prejuízo causado à Terra pela tec-
nologia do ser humano.

d) expõe o lado negativo da ação do ser humano sobre 
o meio ambiente.

2. Leia:
“A poluição do ar e da água nos ensina uma dura 

lição.” (L. 6)
De acordo com o texto, o termo sublinhado pode se 

substituído, mantendo o mesmo sentido por:

a) injusta.

b) sólida.

c) grave.

d) fácil.

3. De acordo com o texto, podemos afirmar que:

a) o ser humano transformou a terra em um hábitat 
confortável e a tornou irremediavelmente hostil e 
imprópria somente para outros seres vivos.

b) o ser humano é o único ser que conseguiu tornar 
a Terra mais confortável sem causar danos ao meio 
ambiente.

c) para tornar a Terra um hábitat mais confortável, o 
ser humano planejou cuidadosamente suas ações.

d) o ser humano transformou a Terra em um lugar con-
fortável, mas vem causando danos ao meio ambiente.

4. Leia:

“Embora o lixo gerado pelo homem ameace engolfá
-lo, outras mudanças, menos drásticas, mas igual-
mente perigosas ao ambiente, são provocadas pelos 
esforços de produção de alimentos e exploração dos 
recursos naturais. Os inseticidas e pesticidas já enve-
nenaram desnecessariamente muitos animais, pertur-
bando ainda todo o equilíbrio natural entre a caça e 
os predadores.” (L. 15-19)
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De acordo com o trecho destacado e a leitura do tex-
to, podemos afirmar que:

a) o uso de inseticidas e pesticidas é consequên-
cia do esforço em relação à produção de alimen-
to.
b) o uso de inseticidas e pesticidas não causa 
mudanças ao meio ambiente.
c) o uso de inseticidas e pesticidas é necessário 
para a produção de alimento.
d) o uso de inseticidas e pesticidas acarreta mu-
dança mais drástica ao planeta que o lixo gerado 
pelo homem.

5. Leia:
“É, antes, um aviso: ter muito cuidado na caminhada 

para o futuro.” (L. 27)
Os dois-pontos foram usados para indicar:

a) uma explicação.

b) uma opinião.

c) uma enumeração.

d) uma citação.

06. O texto argumentativo que você acabou de ler 
apresenta alguns efeitos maléficos causados pelo ho-
mem na tentativa de transformar o mundo em um lugar 
mais confortável.

Assinale a opção que não indica efeito maléfico algum 
apresentado no texto.

a) Poluição do ar.

b) Poluição da água.

c) Uso de inseticida e pesticida.

d) Poluição sonora.

07. Leia:

“(...) A agricultura mal executada, excesso de 
gado nas pastagens, desmatamento descon-
trolado e a abertura de minas já arruinaram 
milhares de alqueires de solo, permitindo que 
a erosão rapidamente transformasse terras 
férteis em desertos.” (L. 19-22)

De acordo com o trecho acima, pode-se concluir que:

a) milhares de alqueires de solo estão se transfor-
mando em terras férteis sem a interferência do ho-
mem.

b) as terras férteis precisam receber os efeitos da 
erosão.

c) agricultura mal executada, excesso de gado nas 
pastagens, desmatamento descontrolado e a aber-
tura de minas causam desgaste no solo.

d) os desertos são exclusivamente consequência 
do desmatamento.

08. Leia:

“Litorais inteiros estão abarrotados de de-
tritos flutuantes e as praias enegrecidas por 
glóbulos aderentes de óleo.” (L. 12-13)

De acordo com a leitura do texto, os termos sublinha-
dos podem ser substituídos, mantendo o mesmo sen-
tido, por:
a) inchados, imundície. 
b) fartos, sedimentos. 
c) impregnados, borra. 
d) repletos, resíduos.

09. Leia:

“Mas alguns de seus esforços para transfor-
mar este mundo num lugar mais confortável 
tiveram efeitos maléficos.” (L. 4-5)

De acordo com a leitura do texto, o termo sublinhado 
tem como objetivo indicar:

a) o motivo que levou o ser humano a modificar a 
face da terra – a sobrevivência de sua espécie.

b) a contradição entre os benefícios e os malefícios 
gerados pelo ser humano.

c) o equilíbrio entre os benefícios e os malefícios 
gerados pelo ser humano.

d) o resultado da ação humana na face da Terra – 
torná-la mais confortável.

O Velho Lobo
1 Adoecera o lobo e, como não pudesse caçar, 
curtia na cama de palha a maior fome 
2 de sua vida. Foi quando lhe apareceu a raposa. 
3 — Bem-vinda seja, comadre! É o céu que a 
manda aqui. Estou morrendo de fome e 
4 se alguém não me socorre, adeus, lobo!... 
5 — Pois espere aí que já arranjo uma rica petis-
queira — respondeu a raposa com 
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6 uma ideia na cabeça. 
7 Saiu e foi para a montanha onde costumava pas-
tar as ovelhas. Encontrou logo uma 
8 desgarrada. 
9 — Viva, anjinho! Que faz por aqui, tão inquie-
ta? Está a tremer... 
10 — É que me perdi e tremo de medo do lobo. 
11 — Medo do lobo? Que bobagem! Pois ignora 
que o lobo já fez as pazes com o 
12 rebanho? 
13 — Que me diz? 
14 — A verdade, filha. Venho da casa dele, onde 
conversamos muito tempo. O pobre 
15 lobo está na agonia e arrependido da guerra 
que moveu às ovelhas. Pediu-me que 
16 dissesse isto a vocês e as levasse lá, todas, a 
fim de selarem um pacto de reconciliação. 
17 A ingênua ovelhinha pulou de alegria. Que 
sossego dali por diante, para ela e as 
18 demais companheiras! Que bom viver assim, 
sem temor do lobo no coração! 
19 Enternecida disse: 
20 — Pois vou eu mesma selar o acordo. 
21 Partiram. A raposa, à frente, conduziu-a a toca 
da fera. Entraram. Ao dar com o lobo 
22 estirado no catre, a ovelhinha por um triz que 
não desmaiou de medo. 
23 — Vamos — disse a raposa —, beije a pata do 
magnânimo senhor! Abrace-o, menina! 
24 A inocente, vencendo o medo, dirigiu-se para o 
lobo e abraçou-o. E foi-se a ovelha! 
... 
23 Muito padecem os bons que julgam os outros 
por si.

(LOBATO, Monteiro. Fábulas. 29. ed. São Paulo: Brasiliense, 1981.)

10. De acordo com a leitura do texto, podemos con-
cluir que:

a) o inferno está cheio de boas intenções. 
b) quem abraça o inimigo sela a paz. 
c) é de grão em grão que a galinha enche o papo. 
d) a ingenuidade é a mãe e o pai dos grandes erros.

11. Leia:

“A ingênua ovelhinha pulou de alegria. Que 
sossego dali por diante, para ela e as demais 
companheiras! Que bom viver assim, sem te-
mor do lobo no coração!”.(L. 17-18)

As emoções expressas são sentidas pelo(a):

a) narrador onisciente. 
b) personagem raposa. 
c) personagem ovelha. 
d) narrador personagem.

12. Leia:

“— Pois espere aí que já arranjo uma rica 
petisqueira” (L. 5)

De acordo com o trecho e a leitura do texto, o plano 
da raposa para conseguir comida para o lobo era:

a) atrair a presa até a toca do lobo. 
b) entregar seu almoço ao lobo. 
c) matar a ovelha e levá-la para o lobo. 
d) caçar qualquer animal e levá-lo para o lobo.

13. Leia:

“— Viva, anjinho! Que faz por aqui, tão in-
quieta? Está a tremer... 
— É que me perdi e tremo de medo do lobo. 
— Medo do lobo? Que bobagem! Pois ignora 
que o lobo já fez as pazes com o rebanho?” 
(L. 9-12)

O terceiro travessão indica a fala do(a):

a) narrador-observador. 
b) raposa. 
c) lobo. 
d) ovelha.

14. Leia:

“— Medo do lobo? Que bobagem! Pois ig-
nora que o lobo já fez as pazes com o reba-

nho?” (L. 11-12)

De acordo com o texto, fazer as pazes com o rebanho 
significa que:

a) o lobo pararia de brigar com as ovelhas por ter-
ritório. 
b) lobo e o rebanho de ovelhas viveriam na mesma 
família. 
c) o lobo não perseguiria mais as ovelhas para 
comê-las. 
d) a ovelha pararia de provocar o lobo.
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15. Leia:

“O pobre lobo está na agonia e arrependido 
da guerra que moveu às ovelhas. Pediu-me 
que dissesse isto a vocês e as levasse lá, to-

das, a fim de selarem um pacto de reconcilia-
ção.” (L. 14-16)

O termo sublinhado refere-se:

a) ao arrependimento do lobo em ter perseguido as 
ovelhas. 
b) ao fato de estar vindo da casa do lobo. 
c) o fato de o lobo estar doente e com fome. 
d) ao fato da ovelha ter-se desgarrado e não saber 
do pacto.

16. Leia:

“O pobre lobo está na agonia e arrependido 
da guerra que moveu às ovelhas.” (L. 14-15)

O trecho acima é dito pela raposa. A palavra “guerra” 
refere-se:

a) à disputa pelo território. 
b) às caçadas às ovelhas. 
c) ao mau-humor do lobo. 
d) às palavras ofensivas do lobo.

17. Comparando os textos 1 (O futuro da Terra) e 2 
(O Velho Lobo), é correto afirmar que:

a) os dois são narrativas ficcionais. 
b) só o primeiro é uma narrativa ficcional. 
c) os dois falam de problemas ambientais. 
d) só o segundo é uma narrativa ficcional.

Olê, Olá
I 
1 Não chore ainda não 
2 Que eu tenho um violão 
3 E nós vamos cantar, 
4 Felicidade aqui 
5 Pode passar e ouvir, 
6 E se ela for de samba 
7 Há de querer ficar.

II 
8 Seu padre, toque o sino 
9 Que é pra todo mundo saber 
10 Que a noite é uma criança, 
11 Que o samba é um menino, 
12 Que a dor é tão velha 
13 Que pode morrer, 
14 Olê, olê, olê, olá 
15 Tem samba de sobra, 
16 Quem sabe sambar 
17 Que entre na roda, 
18 Que mostre o gingado 
19 Mas muito cuidado, 
20 Não vale chorar.

III 
21 Não chore ainda não 
22 Que eu tenho uma razão 
23 Pra você não chorar. 
24 Amiga, me perdoa 
25 Se eu insisto à toa 
26 Mas a vida é boa 
27 Para quem canta.

IV 
28 Meu pinho, toca forte 
29 Que é pra todo mundo acordar, 
30 Não fale da vida 
31 Nem fale da morte 
32 Tem dó da menina, 
33 Não deixe chorar. 
34 Olê, olê, olê, olá, 
35 Tem samba de sobra, 
36 Quem sabe sambar

37 Que mostre o gingado, 
38 Mas muito cuidado, 
39 Não vale chorar.

V 
40 Não chore ainda não 
41 Que eu tenho a impressão 
42 Que um samba vem aí, 
43 É um samba tão imenso 
44 Que eu às vezes penso 
45 Vai parar pra ouvir.

VI 
46 Luar, espere um pouco 
47 Que é pro meu samba poder chegar. 
48 Eu sei que o violão 
49 Está fraco, está rouco, 
50 Mas a minha voz 
51 Não cansou de chamar. 
52 Olê, olê, olê, olá, 
53 Tem samba de sobra, 
54 Ninguém quer sambar, 
55 Não há mais lugar,
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56 O sol chegou antes 
57 Do samba chegar 
58 Quem passa nem liga 
59 Já vai trabalhar 
60 E você, minha amiga, 
61 Já pode chorar.

(Francisco Buarque de Hollanda – Chico Buarque)

18. Na primeira estrofe, o poeta pede a alguém que não 
chore. Para convidar essa pessoa a cantar ele diz que:

a) tem um violão. 
b) a vida é triste. 
c) cantar traz felicidade. 
d) as pessoas gostam de samba.

19. Leia os versos retirados do texto.

“Que é pra todo mundo saber” (2a estrofe, v. 9) 
“Que é pra todo mundo acordar,” (4a estrofe, v. 29)

Esses versos indicam:

a) por qual motivo o padre deve tocar o sino, e o 
pinho deve tocar forte.

b) as condições impostas para que o padre toque o 
sino.

c) a comparação entre o que ocorre quando o pa-
dre toca o sino e quando o pinho toca forte.

d) por qual motivo as pessoas devem cantar.

20. Com base na leitura, qual estrofe teve o 1º  verso 
transformado em ilustração?

a) a primeira estrofe. 
b) a segunda estrofe. 
c) a quarta estrofe. 
d) a quinta estrofe.

21. Com base na leitura do texto, podemos afirmar que:

a) antes de o samba envolver as pessoas, o dia raiou.

b) todos aceitaram o convite do poeta e sambaram 
até o sol raiar.

c) todos deixaram seus problemas de lado e foram 
cantar.

d) apesar da rouquidão, o poeta conseguiu envolver 
as pessoas na roda de samba.

22. Leia o verso retirado da primeira estrofe:

“pode passar e ouvir,” (v. 5)

O termo sublinhado estabelece entre os dois verbos 
uma relação de:

a) adição. 
b) conclusão. 
c) oposição. 
d) causa/consequência.

23. Leia os versos retirados da última estrofe:

“Tem samba de sobra, 
Ninguém quer sambar” (v. 53-54)

Após a vírgula, mantém-se o sentido do trecho ao se 
acrescentar a conjunção:

a) portanto.

b) se.

c) mas.

d) nem.

24. Qual estrofe teve o 2º  verso transformado em ilus-
tração?

a) sexta estrofe. 
b) quarta estrofe. 

c) segunda estrofe. 
d) primeira estrofe.

25. Leia os versos retirados da última estrofe:

“E você, minha amiga, 
Já pode chorar.” (v. 60-61)

O poeta diz, nessa estrofe, que a amiga “já pode cho-
rar” porque:

a) o poeta ficou rouco e desistiu de cantar e sam-
bar.

b) o lugar era impróprio para fazer roda de sam-
ba.

c) o sol raiou e trouxe a felicidade para as pes-
soas, a luta para viver.

d) o sol raiou, e as pessoas se dirigem para o 
trabalho, sem lhes dar a mínima importância.

Poluição Sonora
1  A poluição gerada pela liberação de energia, 
como luz, calor e som, é 
2  particularmente grave para o ser humano e geral-
mente observada nas 
3  grandes cidades. Afeta principalmente a saúde 
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mental, pois causa 
4  irritação, nervosismo, fadiga e outros sintomas 
relacionados com o 
5  sistema nervoso e com os órgãos dos sentidos.

6  O barulho ou o alto volume de aparelhos de som 
ou outros aparelhos 
7  produz o que chamamos poluição sonora. A curto 
e a médio prazo esse 
8  tipo de poluição provoca irritação nas pessoas, 
determinando alterações de 
9  comportamento; a longo prazo provoca diminui-
ção da audição e até 
10  surdez. Por esse motivo danceterias norte-ameri-
canas, por exemplo, 
11  estão sendo obrigadas a afixar o seguinte aviso: 
“Aqui você está sujeito a 
12  surdez”.

13  A poluição sonora é um importante fator de de-
sarmonia nas grandes 
14  cidades, onde o constante barulho de carros, má-
quinas, buzinas gera 
15  perturbação comportamental e auditiva nas pes-
soas. 
16  Em certas fábricas o problema da poluição sonora 
é tão grave que os 
17  funcionários precisam usar protetores auditivos 
para operar determinadas 
18  máquinas barulhentas. Se não se protegerem, 
podem ficar surdos em 
19  curto espaço de tempo.

(LOPES, S. & ROSSO, S. Biologia – volume único. SP: Saraiva, 
2005, p.578)

26. O objetivo do texto “Poluição Sonora” é:

a) apresentar informações sobre poluição sonora.

b) narrar casos de pessoas que foram prejudicadas 
por poluição sonora.

c) descrever como a poluição sonora ataca o siste-
ma nervoso.

d) convencer as pessoas de que elas não devem 
frequentar lugares barulhentos, principalmente 
danceterias e fábricas.

27. De acordo com a leitura do texto, assinale a única 
alternativa que não apresenta uma consequência gera-
da pela poluição sonora.

a) Irritação, nervosismo e fadiga.

b) Alterações de comportamento.

c) Diminuição de audição.

d) Diminuição do número de operários em certas 
fábricas.

28. De acordo com o texto, há situações em que o ní-
vel de poluição sonora pode causar surdez. Assinale, 
considerando a leitura do texto, a alternativa que traz 
exemplos de situações em que o nível de poluição so-
nora pode causar surdez:

a) Barulho de carros de som.

b) Conversas altas em lugares públicos.

c) Danceterias e fábricas com máquinas barulhen-
tas.

d) Eletrodomésticos e máquinas de fábricas.

29. Leia o trecho abaixo:

“O barulho ou o alto volume de aparelhos de 
som ou outros aparelhos produz o que chama-
mos poluição sonora. A curto e a médio pra-
zo esse tipo de poluição provoca irritação nas 
pessoas, determinando alterações de compor-
tamento; a longo prazo provoca diminuição da 
audição e até surdez. Por esse motivo dancete-
rias norte-americanas, por exemplo, estão sendo 
obrigadas a afixar o seguinte aviso: “Aqui você 
está sujeito a surdez”.” (L. 6-12)

Com base na leitura do texto e considerando o trecho 
acima, pode-se concluir que as danceterias norte-ame-
ricanas estão sendo obrigadas a afixar o aviso de que 
nelas se está sujeito à surdez porque

a) todo estabelecimento comercial tem de afixar 
esse aviso.

b) é responsabilidade da danceteria preservar a 
saúde dos que a frequentam.

c) é preciso alertar os frequentadores de que o alto 
volume do som, comum em danceterias, provoca 
diminuição da audição e até surdez.

d) é necessário informar às pessoas que no local 
há alto volume de som, para evitar irritações.

30. O trecho “Se não se protegerem, podem ficar sur-
dos em curto espaço de tempo” (L. 18-19) poderia ser 
assim reescrito, sem prejuízo de sentido:

a) Caso não se protejam, podem ficar surdos em 
curto espaço de tempo.

b) Como não se protegem, ficam surdos em 
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curto espaço de tempo.

c) Já que não se protegem, podem ficar surdos em 
curto espaço de tempo.

d) Podem ficar surdos em curto espaço de tempo 
porque não se protegem.

Tarefa 1 – Os números Irracionais  

O conjunto dos números reais é a 
união dos conjuntos dos números racio-
nais com o conjunto de todos os núme-
ros irracionais, ou seja, seus elementos 
são números racionais ou irracionais. 

1. Considera os seguintes números:

Agrupa-os nos respectivos conjuntos.

        IN                Z                Q                

Um número irracional é um número cuja 
dízima é __________________________. 
Não pode ser representado sob a forma de 
fração.

2. Usando a calculadora 

2.1. Representa por uma dizima cada um dos nú-
meros e classifica-a.

2.2. Relativamente às dízimas infinitas periódicas, 
indica o seu período. 

2.3. Dos números anteriores indica quais são ra-
cionais e irracionais

Racionais ={

Irracionais ={

3. Complete

4. Considerando que na reta numérica abaixo 
o ponto K corresponde ao número inteiro 5 e o 
ponto D ao número inteiro - 2, indique o ponto 
correspondente ao número inteiro um.

MATEMÁTICA - 9º ANO

Dizimas infinitas não 
periódicas
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a) ponto E

b) ponto G

c) ponto B

d) ponto J

5. Observe a reta a seguir, na qual as letras represen-
tam números inteiros.
 Dada a sequência ( 3; 4; - 2; - 4 ), assinale a 
sequência de letras correspondente:

a)B, C, G, E

b) B, C, F, H

c) C, B, F, H

d) C, B, G, E

6. Na reta numérica a seguir, um dos números locali-
zado entre o – 2 e – 1 pode ser:

7. Observe os números que aparecem na reta abaixo

O número indicado pela seta é:

(A) 0,9.

(B) 0,54.

(C) 0,8.D) 0,55.

8.  Observe a reta numerada.

Nessa reta numerada, os números representados pelos 
pontos P e Q são:

A) 7,5 e 9,1.

B) 7,6 e 9,1.

C) 7,6 e 9,2.

D) 7,5 e 9,2.

9.  Observe a reta numérica abaixo. 

Nessa reta, que número corresponde ao ponto P?

(A) 5,4

(B) 5,5

(C) 5,6

(D) 5,9

10. O número irracional 7  está compreendido entre 
os números:

(A) 2 e 3.

(B) 12 e 15.

(C) 3 e 4. 

(D) 6 e 8.

11.A professora pediu que seus alunos representassem 
o número 53  numa reta numérica.
 Entre quais pontos da reta numérica, os alunos 
devem representar esse número?

A) 6 e 7

B) 7 e 8

C) 26 e 27

D) 52 e 54

12. Observe o ponto N marcado na reta real abaixo.

O número que melhor representa o ponto N é:

A) 3
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B) 8

C) 11

D) 15

E) 17

13. No mês de julho, foram registradas as temperatu-
ras mais baixas do ano nas seguintes cidades:

Cidades Temperaturas (ºC)
X –1
Y +2
Z -3

A representação correta das temperaturas registradas 
nas cidades X, Y e Z, na reta numerada, é: 

14. Cada número a seguir foi representado por uma 
letra.

A letra associada ao maior desses números é

(A) M. 

(B) P. 

(C) R.

(D) X

15.

Observe as setas (Z, Y, X e W) na reta numérica abai-
xo.

A seta que aponta para localização aproximada de π é

(A) W.

(B) X.

(C) Y.

(D) Z.

16. Quais os valores numéricos de P, Q e R respectiva-
mente, representados na reta numérica?

(A) –1,5; –1,5; +3,5 

(B) –2,5; +1,5; + 4 

(C) +2,5; +1,5; – 4 

(D) +1,5; +1; – 3,5

 17.Os números A, B e C são, respectivamente:

18. Veja abaixo a reta numérica.

Qual é o número representado pelo ponto Q?

A) 3,9

B) 4,0

C) 4,2

D) 4,5

19. Fernanda está fazendo dieta para emagrecer. Hoje, 
ao passar por uma farmácia, subiu na balança, e o pon-
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teiro parou no seguinte número, que está indicado pela 
seta: 

Quantos quilos o ponteiro indicou? 

(A) 61,5 kg 

(B) 60,5 kg 

(C) 60 kg 

(D) 59,5 kg 

20.Mário pesquisou o preço da gasolina nos postos 
perto de sua casa e obteve o resultado indicado no 
quadro abaixo.

Na reta numérica abaixo, ele indicou os pontos corres-
pondentes aos valores de cada posto.

Nessa reta, qual o ponto correspondente ao valor do 
preço da gasolina no posto Beta?

A) Ponto M.

B) Ponto N.

C) Ponto O.

D) Ponto P.
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