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5º SEMANA

NÚMEROS RACIONAIS PARA 7º ANO.
Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de
fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou
decimal infinita e periódica.
Observe que o conjunto dos números racionais, representado por , contém o
conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números
naturais, ou seja, .

O conjunto dos números racionais pode ser representado por:
Q= (

Exemplos de Números Racionais

Números Inteiros
a)
b)

Números Decimais Exatos ( números com vírgula)
a) 0,2
b) 23,59
c) 1,43
Frações decimais, centesimais entre outras.
a)

b)

c)

Dízimas periódicas.
a) 1,333....

b) 3,555...

c) 0,222... d) 22, 444...

Devemos observar que uma radiciação que não tem raiz exata não é número
Racional. Exemplo: √
1,41421356...

ATIVIDADES DA 5º SEMANA
1) Observe as opções abaixo e marque se elas estão certas ou erradas.
a) 0,212121... é um número racional (R: certo)
b)
não é um número racional
c) -1 é um número racional
d) O oposto de 13/5 é -13/5
e) √ é um número racional
f) 3,333... é um número racional

2) Explique sobre a ideia de números racionais.
R:

3) Descreva como se representa o conjunto dos números racionais.
R:
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6º SEMANA

CONTINUAÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE NÚMEROS RACIONAIS PARA 7º
ANO.
CONVERSAO DE NÚMEROS RACIONAIS
Sabemos que um número racional pode ser representado nas formas de números
decimais( números com vírgula) e fração decimal ou fração irredutível ( fração
reduzida) portanto, vamos desenvolver tal converção.
1) Para converter uma fração irredutível ou fração decimal em números decimais
( números com vírgula), basta dividir o numerador da fração pelo denominador
desta mesma fração. Exemplos:
a)

= 0,5

b)

= 1,25

c)

= 0,30.

2) Para converter números decimais ( números com vírgula) em uma fração
irredutível ou fração decimal adota-se os seguintes procedimentos:
1° ) o número decimal perde a vírgula. ( numerador)
2º) coloca-se o número 1 e acrescenta zeros de acordo com a quantidades de
casas decimais que se encontra depois da vírgula. ( Denominador ).
Exemplos:
a)
d) 2,2 =

b) 1,3=
=

e)1,2 =

c) 0,15 =
=

ATIVIDADES 6° SEMANA.
1) Transforme as frações em números decimais :
a)

=

b)
c)
d)
e)
f)
g)
2) Transforme as frações decimais em números decimais ( observe que se
escreve frações também desta forma).
a) 9/10 =
b) 57/10 =
c) 815/10 =
d) 3/100 =
e) 74/100 =
f) 2357/1000 =
3) Transforme os números decimais em frações decimais.
a) 2,31 =
b) 0,1 =
c) 7,43=
d) 3,01=
e) 0,982=
f) 239,1=
g) 1,5=
h) 21,234=
i) 0,14=

