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ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Matemática 9º ANO 

 

 

 DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 Ano Letivo 2011 /2012 
Março de 2011  

IRRACIONAIS E INEQUAÇÕES        TAREFA Nº ( √ )           9º ANO 

TURMA:  Nº  NOME:  

PROBLEMAS E INEQUAÇÕES 
 
 

1. Observa a figura. 

a) Qual é o menor valor natural de b a partir do qual a 

área do rectângulo é superior à área do triângulo. 
 

b) Qual é o menor valor natural de b, a partir do qual a 

área do trapézio [ABDE] é maior que a área do triângulo [ECD]. 
 

c) Quais são os valores naturais de b para os quais a área do rectângulo é inferior 

à área do triângulo? 
 

2. Quais são os números naturais inferiores a 10 cujo quíntuplo é maior que 30? 

 

3. Considera um semicírculo de centro O e raio x. Qual é o menor valor inteiro de x a partir 

do qual a área do semicírculo é superior a 25 cm2? 

 

4. Como pode variar a altura de um triângulo de base 24 cm, de modo que a sua área seja 

maior que 96 cm2 e menor que 240 cm2. Apresenta o resultado sob a forma de intervalo 

de números reais. 

 

5. Observa o triângulo seguinte. Entre que valores pode variar o perímetro 

do triângulo? 

 
 

6. “A diferença entre um número e oito é menor que o quádruplo desse número”. 

a) Traduz para linguagem matemática; 

b) Determina o conjunto solução dessa inequação. 

 

7. O Hélio recebeu 60 euros dos avós no seu aniversário. Ele ganha 16 euros por semana a 

distribuir propaganda comercial. Desde o seu aniversário ele já poupou mais do que os 

180 euros necessários para fazer uma viagem a Paris. Há quantas semanas foi o seu 

aniversário? 
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8. O Sr. Joaquim pretende vedar uma parte do seu terreno rectangular. Um dos lados tem 

de comprimento 40 metros. Qual poderá ser a medida do outro lado por forma a que ele 

gaste em arame menos de 100 metros? 

 
9. O Francisco adora CD de música rock. Sabendo que tem disponível €74,81 e que cada CD 

custa em média €12,35, qual o número máximo de CD que ele pode comprar? 

 

10. Resolve a inequação:  
  

 
      

 

11. Considera a seguinte inequação: 
   

 
      

 
a) Resolve a inequação e indica o conjunto solução. 

b) Sendo A o conjunto solução encontrado na alínea anterior e          : 

i. Indica      

ii. Indica      

 

12. Determine os valores que d pode tomar de modo que a expressão   
 (   )

 
  represente 

um número pertencente ao intervalo            . 

 

13. Num triângulo, um lado mede 36cm e outro mede 24cm. O comprimento do terceiro lado 

é múltiplo de 8. Qual o comprimento do terceiro lado. 

 

14. Quais são os números cujo quadrado da sua soma com três não excede a diferença entre 

o seu quadrado e três? 

 

15. O NÚMERO DE OURO É EXACTAMENTE…  

O número de ouro (  – phi) é um número irracional, com propriedades curiosas, cujo 

valor aproximado é 1,6180339887498948482045868343656381177203091798057...  

Tornou-se célebre pela utilização que pintores e arquitectos da Antiguidade fizeram 

dele nas suas obras.  

O número de ouro é o único número positivo que verifica a seguinte relação  

 2 =   + 1 

Resolve esta equação e identifica o valor exacto do número de ouro. 

 


