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____________________________________________________________________________ 

Professor Alessandro Monteiro 

Projeto de Matemática Básica - Módulo 2 – Lista 01 – Dízimas Periódicas 

____________________________________________________________________________ 
Nota: Tentei colocar em uma ordem crescente de dificuldade e as últimas três questões 

estão em um nível razoável. Mesmo que você não consiga fazer todas o mais importante 

é tentar inúmeras vezes para futuramente atingir um bom nível de maturidade. 

____________________________________________________________________________ 
 

Para nos seguir ou agendar uma aula particular: 
 

                                                  

____________________________________________________________________________ 

01. Classifique os números abaixo em D.E, D.P.S, D.P.C ou D.N.P. 

i) 17,007  

ii) 17,007007                         

iii) 17,007000700007... 

iv) 17, 007007007... 

v) 17,7007007... 

 

____________________________________________________________________________ 

02. Qual a fração que dá origem à dízima 2,33... em representação decimal? 

  

a) 7/3  b) 22/9  c) 220/99   d) 233/90  e) 233/99 
____________________________________________________________________________ 

 

03. Qual a fração geratriz de 0,0121212...? 

  

a)12/100  b)12/1000  c)2/1010  d)2/165  e)12/111 

____________________________________________________________________________ 

 

04. Calcule 2,5 + 0,0848484... ÷  0,424242... 

 

a) 83/22  b) 27/10  c) 3,008  d) 131/99  e) 1 

____________________________________________________________________________ 
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05. Sobre o número 1/2022, sem precisar dividir, sabemos que ele é: 

a) D.E  b) D.P.S c) D.P.C d) D.N.P e) D.N.P.S 

____________________________________________________________________________ 

06. O valor mais aproximado de 
0,75 516 0,00243

2
4,333...

3

− +

+

 é: 

a) 0,045 b) 0,125 c) 0,315 d) 0,085 e) 0,25 

____________________________________________________________________________ 

07. Achar o valor de ( )5 136 3,375 1,777... 32− + + . 

a) 3 3 2+  b) 20  c) 2 3+   d) 17 5+    e) 48/7 

____________________________________________________________________________ 

08. O número  

5

1

2 3 5a    

tem por representação decimal uma dízima com sete algarismos no anteperíodo. Calcule 

o maior valor que se pode atribuir ao número a. 

____________________________________________________________________________ 

 

 Deus nos abençoa para que possamos abençoar outras pessoas. 

Doar é a única maneira de guardar. 

______________________________________________________________________ 

 

Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de 
forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. 

Lucas 16:9 
 

Para nos seguir ou agendar uma aula particular: 
 

                                                  

Estou estudando Matemática de Verdade e Investindo em Transformação de Vidas!  

http://www.matematicamonteiro.com/
http://www.matematicamonteiro.com/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/16/9+
https://www.instagram.com/matematicamonteiro/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5592988325838&text=Ol%C3%A1%2C+tudo+bem%3F&app_absent=0
https://twitter.com/matematmonteiro/
https://www.youtube.com/user/matematicamonteiro
https://www.facebook.com/matematicamonteiro/

