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Intervalos  de Números Reais 
 MATEMÁTICA 9º Ano 

Nome do aluno 

 
Data 

____/____/____ 

 

1. O João foi à discoteca. A entrada no recinto custa 3€ e cada bebida 2€. 

 

a) Escreve uma expressão que permita calcular a despesa que o João pode fazer, em 

função do número b de bebidas que ele consumir. 

 

b) Utilizando a expressão anterior indica uma expressão que indique o número de 

bebidas que o João pode beber supondo que quer gastar menos de 8€? 

 

2. A expressão                   representa o perímetro do rectângulo ao lado. 

 

a) Simplifica a expressão P. 

 

b) Utiliza a expressão P, simplificada, para indicar uma expressão que permita 

calcular o menor número inteiro c a partir do qual o perímetro do 

rectângulo é superior a 32cm. 
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À expressão                   chama-se inequação . 

Inequação é uma desigualdade onde figuram uma ou mais variáveis.  

Soluções de uma inequação são os valores da variável que transformam a inequação 

numa desigualdade verdadeira. 

Por analogia com a linguagem utilizada nas equações, em:                      

_ o 1.º membro é a expressão ___________________________  

_ o 2.º membro é a expressão ___________________________ 

- os termos do 1.º membro: 2(c + 5)    e    2c (dois termos)  

- os termos do 2.º membro: _____________________________ 

Resolver uma inequação é encontrar o seu conjunto solução.  

Inequações com o mesmo conjunto solução dizem-se equivalentes. 

 

 

 

Tarefa nº_ 3 𝟗 
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Princípios de Equivalência/Regras práticas para resolver inequações 

1º Princípio de Equivalência 

Quando somamos ou subtraímos o mesmo número a ambos os membros de uma inequação 

obtemos uma inequação equivalente. 

Deste princípio de equivalência surge a seguinte regra prática: 

Numa inequação podemos mudar um termo de um membro para o outro, trocando-lhe o sinal. 

 

2º Princípio de Equivalência 

Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma inequação pelo mesmo número 

diferente de zero, obtemos uma inequação equivalente, mantendo-se o sentido da desigualdade 

se o número for positivo e invertendo o sentido da desigualdade se o número for negativo. 

Deste princípio de equivalência surge a seguinte regra prática: 

 

Numa inequação se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma inequação por um 

número negativo inverte-se o sentido da desigualdade, se multiplicarmos ou dividirmos ambos 

os membros da inequação por um número positivo mantém-se o sentido da desigualdade. 

 

3. Resolve agora as inequações formuladas nos exercícios 1 e 2. 

 

4. Determina o conjunto solução de cada uma das seguintes condições. Sempre que possível 

representa o conjunto solução sob a forma de intervalo de números reais e na recta real: 

 

a)        b)        

c)         d)        

e)            f)                     

g) 
 

 
    

 

 
   h)                       

i) 
  

 
            j) {

    
        

 

k)                              l)                                     


