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1 CONJUNTOS: NOÇÕES DE CONJUNTO;
OPERAÇÕES; SUBCONJUNTOS; CONJUNTO
DAS PARTES DE UM CONJUNTO; RELAÇÃO.
2 NÚMEROS NATURAIS E INTEIROS:
DIVISIBILIDADE, FATORAÇÃO, MDC, MMC E
CONGRUÊNCIAS.
3 NÚMEROS RACIONAIS: RAZÕES E
PROPORÇÕES.
4 NÚMEROS REAIS: REPRESENTAÇÃO
DE NÚMEROS POR PONTOS NA RETA,
REPRESENTAÇÃO DECIMAL, POTENCIAÇÃO
E RADICIAÇÃO, PERCENTAGENS, REGRAS DE
TRÊS SIMPLES E COMPOSTA.

Números Naturais
Os números naturais são o modelo mate‐
mático necessário para efetuar uma contagem.
Começando por zero e acrescentando sempre uma unida‐
de, obtemos o conjunto infinito dos números naturais

- Todo número natural dado tem um sucessor
a) O sucessor de 0 é 1.
b) O sucessor de 1000 é 1001.
c) O sucessor de 19 é 20.
Usamos o * para indicar o conjunto sem o zero.

- Todo número natural dado N, exceto o zero, tem um
antecessor (número que vem antes do número dado).
Exemplos: Se m é um número natural finito diferente
de zero.
a) O antecessor do número m é m-1.
b) O antecessor de 2 é 1.
c) O antecessor de 56 é 55.
d) O antecessor de 10 é 9.
Expressões Numéricas
Nas expressões numéricas aparecem adições, subtra‐
ções, multiplicações e divisões. Todas as operações podem
acontecer em uma única expressão. Para resolver as ex‐
pressões numéricas utilizamos alguns procedimentos:

Exemplo 1
10 + 12 – 6 + 7
22 – 6 + 7
16 + 7
23
Exemplo 2
40 – 9 x 4 + 23
40 – 36 + 23
4 + 23
27
Exemplo 3
25-(50-30)+4x5
25-20+20=25
Números Inteiros
Podemos dizer que este conjunto é composto pelos
números naturais, o conjunto dos opostos dos números
naturais e o zero. Este conjunto pode ser representado por:
Z={...-3, -2, -1, 0, 1, 2,...}
Subconjuntos do conjunto :
1)Conjunto dos números inteiros excluindo o zero
Z*={...-2, -1, 1, 2, ...}
2) Conjuntos dos números inteiros não negativos
Z+={0, 1, 2, ...}
3) Conjunto dos números inteiros não positivos
Z-={...-3, -2, -1}
Números Racionais
Chama-se de número racional a todo número que
pode ser expresso na forma , onde a e b são inteiros quais‐
quer, com b≠0
São exemplos de números racionais:
-12/51
-3
-(-3)
-2,333...
As dízimas periódicas podem ser representadas por
fração, portanto são consideradas números racionais.
Como representar esses números?
Representação Decimal das Frações
Temos 2 possíveis casos para transformar frações em
decimais
1º) Decimais exatos: quando dividirmos a fração, o núme‐
ro decimal terá um número finito de algarismos após a vírgula.

Se em uma expressão numérica aparecer as quatro
operações, devemos resolver a multiplicação ou a divisão
primeiramente, na ordem em que elas aparecerem e so‐
mente depois a adição e a subtração, também na ordem
em que aparecerem e os parênteses são resolvidos primei‐
ro.
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2º) Terá um número infinito de algarismos após a vír‐
gula, mas lembrando que a dízima deve ser periódica para
ser número racional
OBS: período da dízima são os números que se repe‐
tem, se não repetir não é dízima periódica e assim números
irracionais, que trataremos mais a frente.

Exemplo 2
Seja a dízima 1,1212...
Façamos x = 1,1212...
100x = 112,1212... .
Subtraindo:
100x-x=112,1212...-1,1212...
99x=111
X=111/99
Números Irracionais
Identificação de números irracionais

Representação Fracionária dos Números Decimais
1ºcaso) Se for exato, conseguimos sempre transformar
com o denominador seguido de zeros.
O número de zeros depende da casa decimal. Para uma
casa, um zero (10) para duas casas, dois zeros(100) e assim
por diante.

- Todas as dízimas periódicas são números racionais.
- Todos os números inteiros são racionais.
- Todas as frações ordinárias são números racionais.
- Todas as dízimas não periódicas são números irra‐
cionais.
- Todas as raízes inexatas são números irracionais.
- A soma de um número racional com um número irra‐
cional é sempre um número irracional.
- A diferença de dois números irracionais, pode ser um
número racional.
-Os números irracionais não podem ser expressos na
forma , com a e b inteiros e b≠0.
Exemplo:

- 

= 0 e 0 é um número racional.

- O quociente de dois números irracionais, pode ser
um número racional.
Exemplo:

:

=

= 2  e 2 é um número racional.

- O produto de dois números irracionais, pode ser um
número racional.
2ºcaso) Se dízima periódica é um número racional, en‐
tão como podemos transformar em fração?
Exemplo 1
Transforme a dízima 0, 333... .em fração
Sempre que precisar transformar, vamos chamar a dízi‐
ma dada de x, ou seja
X=0,333...
Se o período da dízima é de um algarismo, multiplica‐
mos por 10.

Exemplo:

.

=

= 7 é um número racional.

Exemplo:radicais(
a raiz quadrada de um nú‐
mero natural, se não inteira, é irracional.
Números Reais

10x=3,333...
E então subtraímos:
10x-x=3,333...-0,333...
9x=3
X=3/9
X=1/3
Agora, vamos fazer um exemplo com 2 algarismos de
período.
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Representação na reta

Semirreta direita, fechada de origem a – números reais
maiores ou iguais a a.

Intervalo:[a,+ ∞[
Conjunto:{x∈R|x≥a}
INTERVALOS LIMITADOS
Intervalo fechado – Números reais maiores do que a ou
iguais a e menores do que b ou iguais a b.

Intervalo:[a,b]
Conjunto: {x∈R|a≤x≤b}
Intervalo aberto – números reais maiores que a e me‐
nores que b.

Intervalo:]a,b[
Conjunto:{x∈R|a<x<b}

Semirreta direita, aberta, de origem a – números reais
maiores que a.

Intervalo:]a,+ ∞[
Conjunto:{x∈R|x>a}
Potenciação
Multiplicação de fatores iguais
2³=2.2.2=8
Casos
1) Todo número elevado ao expoente 0 resulta em 1.

Intervalo fechado à esquerda – números reais maiores
que a ou iguais a a e menores do que b.

Intervalo:{a,b[
Conjunto {x∈R|a≤x<b}

2) Todo número elevado ao expoente 1 é o próprio
número.

Intervalo fechado à direita – números reais maiores que
a e menores ou iguais a b.

Intervalo:]a,b]
Conjunto:{x∈R|a<x≤b}

3) Todo número negativo, elevado ao expoente par,
resulta em um número positivo.

INTERVALOS IIMITADOS
Semirreta esquerda, fechada de origem b- números
reais menores ou iguais a b.

Intervalo:]-∞,b]
Conjunto:{x∈R|x≤b}

4) Todo número negativo, elevado ao expoente ím‐
par, resulta em um número negativo.

Semirreta esquerda, aberta de origem b – números
reais menores que b.

Intervalo:]-∞,b[
Conjunto:{x∈R|x<b}
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5) Se o sinal do expoente for negativo, devemos pas‐
sar o sinal para positivo e inverter o número que está na
base.

6) Toda vez que a base for igual a zero, não importa o
valor do expoente, o resultado será igual a zero.

Radiciação
Radiciação é a operação inversa a potenciação

Técnica de Cálculo
A determinação da raiz quadrada de um número torna‐
-se mais fácil quando o algarismo se encontra fatorado em
números primos. Veja:

Propriedades
1) (am . an = am+n) Em uma multiplicação de potências de
mesma base, repete-se a base e soma os expoentes.
Exemplos:
24 . 23 = 24+3= 27
(2.2.2.2) .( 2.2.2)= 2.2.2. 2.2.2.2= 27
64=2.2.2.2.2.2=26
2) (am: an = am-n). Em uma divisão de potência de mes‐
ma base. Conserva-se a base e subtraem os expoentes.
Exemplos:
96 : 92 = 96-2 = 94

Como é raiz quadrada a cada dois números iguais “ti‐
ra-se” um e multiplica.

Observe:

De modo geral, se
n

3) (a ) Potência de potência. Repete-se a base e mul‐
tiplica-se os expoentes.
Exemplos:
(52)3 = 52.3 = 56
m n

1

1

1

3.5 = (3.5) 2 = 3 2 .5 2 = 3. 5
a ∈ R+ , b ∈ R+ , n ∈ N * ,

então:

a.b = n a .n b

O radical de índice inteiro e positivo de um produto
indicado é igual ao produto dos radicais de mesmo índice
dos fatores do radicando.
Raiz quadrada de frações ordinárias

4) E uma multiplicação de dois ou mais fatores eleva‐
dos a um expoente, podemos elevar cada um a esse mes‐
mo expoente.
(4.3)²=4².3²
5) Na divisão de dois fatores elevados a um expoente,
podemos elevar separados.

Observe:

1
2

2 2
2
=  = 1 =
3 3
32

De modo geral, se
n
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1
2

2
3

a ∈ R+ , b ∈ R *+ , n ∈ N * , então:

a na
=
b nb

