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Matemática - 9e Ano - Ficha de Trabalho n.e 16 ianeiro de2Ot2

1) Representa geometricamente os conjuntos:

a) {xe IR: x > 5} b) {xe IR: x < 1}

Representa na forma de intervalo os conjuntos dos exercícios anteriores.

Representa geometricamente os intervalos:

c) {xe IR: x > -2ex<1) d) {xeIR: -3<x<4}

2)

3)

a) 
[- 1,'[

- cc>.
1'.'-

7

6) Representa-os:
a) Por meio de uma condição.

a) ]- 8, z]n I r,o]

o; J- s, zlv I r,ol

.) ]- *, 2oln | *, 10[

c) l- -, Jãl

c) IR
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b) Em intervalos.

g) [- ro, s]., l- 2,5; al

n)l', s]t'lRf

i) ]- -,- +ln [0, + *[

b) h, * *1.

4) Escreve na forma de intervalo os conjuntos:

a) IR* b) IRí

5) Os conjuntos seguintes estão representados geometricamente num erxo:

';*--ìtc,l

7) Determina o maior número inteiro pertencente a cada um dos intervatos:

a) l*, ol b) lto,z; - 10,4]

8) Com a ajuda de uma recta orientada, determina:

c) [+,'o[
LJL

d) l- 6, r]n [2, + *[

e; [- to, g[,, ]- 2,5; 4l

D [5,* .o[., P, + -[

;l l-z,slvrnJ
I s r[l) l-1.11 r:Z.l 2'2L

m; f o,s[u[+,+*[

9) Consideraosconjunto5a=lc.,-41 . r=f f o,S[ .Indica:

a) Um número que peftença ao conjunto A, mas que não peÌtença ao conjunto B.

b) Um número que petença ao conjunto B, mas que não pertença ao conjunto A.
c) Um número que pertença aos dois conjuntos.
d) Um número que não pertença a nenhum dos conjuntos.
e) Em intervalo, AuB.

10)Considera em IR as condições:
p: x>1
o: x>4

a) Representa no mesmo eixo os conjuntos de pontos que verificam as condições p e q.

b) Escreve na forma de intervalo o conjunto a que corresponde a condição pnq.
c) Escreve na forma de intervalo o conjunto a que corresponde a condição pvq.



11)Escreve em extensão os seguintes conjuntos:

a) E ={x eIN: x é dívisor deIBnx< 8}

b) F = {x e IN : x é divisor de t8v x < 8}

12)Considera os conjuntos
L={xeIR:x<-1ax<2}
U={xeIR:x<-1vx<2}
Representa-os geometricamente e em i nterva los.

13)Considera os conjunros
A={xeIR:x<6nx>-3}
Conjunto B do_s números reais não superiores a 5 e maiores que _1.

C=l-*,-1]
Representa geometricamente e sob a forma de intervaro os conjuntos:

a)A

14) Resolve as inequações:

a) 7x+5>-9
b) -2+6x<x*l
c) -5x+3 < 13

d) 2-x>3x

e) m -1,5 < 5m +1
2

f) -x>0

ü -Jì + x>o

D -2Ji+x)-4

b)B c) AnC d) BuC

n)

o)

p)

q)

i)

i)

k)

r)

2l *+l l>:*I tl

2-x x+1
43

í r\
l+2x <l-lrú+: I\ s,

a

- 1(t -:x) > o

. l-x 7

108

l"l ts

l- t +zl>r

-)+.(;) '

5

15)Determina em forma de intervaro, o conjunto A das soluções da inequação:

4-!:]' -g(-t-r)*t
322

a) Escreve uma condição cujo conjunto-solução seja g=l_2,51.
b) DeterminaAnB,

16)Considera a condição -3 < "-j' . O
J

g) Escreve-a por meio de uma conjunção de condições.b) Determina o respectivo conjunto-solução.

17)Para cada par de conjuntos determina, na forma de intervalos, AnB e AuB:

a) o={, erR:-3, y} e t:{, erR:-2+y>-s}
b) o=l* erR:2x-rrt*!Ì 

" " ={r.n:-!r<oi| 2 J t 2 )
c) ,q={*e/lt:0 <8-2x<5} . n={*eIR:x>41



18)Calcula:

19)Resolve em IR:

a) 2x-12<0n3x-9>0
x -'7.t( 
- 

<.t+l
J

l)a-l
| , >La+I
i-
lL-za <2-a
lata

lx-1<5r+lvx<2
2

3x-8<15vx-10>0

20)Na figura está representado um pentágono regular de lado n e um rectângulo de comprimento n e largura
3cm. Determina o conjunto dos números naturais, n/ que verificam a condição: "O perímetro do pentágono é
inferior ao dobro do perímetro rectângulo."

3cm

21)Determina os valores de x para os quais a expressão 7 -b*-t) tome:

a) {xea:2x-8<s}nf+.0]
bi {m eú,'.7m -2 <3m +r}u[-r.:I

c) .t^' = n , *i =_ o+ln ]- s.+-[
d) [-:.2:+-[n[-:.12y,+*[
e) fa+1+*[vfo-t;+-[f) f m,'l^[-a,o]

b)

c)

d)

e)

a)
b)

Um valor negativo.
Um valor peftencente ao intervalo [ro,+*[.

22)Qual é o maior número inteiro que verifica a inequação -5x > 9 .

23)Determina o maior número inteiro tal que o dobro da sua soma com - B seja superíor ao quádruplo do produto

desse númeropo, ? .

3

24)A Sofia tem 35 anos e a sua filha Leonor tem 10. Durante quantos anos a idade da Sofia se manterá superior
ao dobro da idade da sua filha?

25)De uma sala rectangular sabe-se que o comprimento excede a largura em 2 metros e que o perímetro não é
inferior a 60 metros. Qual é o valor mínimo que a largura da sala pode tomar?

26)O Sr. Manuel pretende alugar um automóvel e para tal contactou as agências A e B, que prestaram as
seguintes informações :

Agência A: Taxa fixa de 25€ + 0,5 € por km
Agência B: Taxa fixa de 20€. + 0,6 € por km

Até quantos km a agência B é mais vantajosa que a agência A?


