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                     Lista de exercícios 
                                        
1º) Escreva como são lidas as seguintes frações. 
 

a) 5/2= 
b) 9/10= 
c) 7/9= 
d) 43/100= 
e) 1/21= 

 
2º) Escreva o número fracionário  
     correspondente a: 
 

a) dez sextos; 
b) quarenta oitavos; 
c) quinze centésimos; 
d) doze trinta e oito avos. 

 
3º) Como se lê uma fração cujo numerador é 75  
      e o denominador é 15? 
 
4º) Classifique as frações a seguir como própria,  
      imprópria ou aparente. 
 

a) 8/13= 
b) 18/9= 
c) 7/9= 
d) 21/4= 

 
5º) Substitua o X nas igualdades e obtenha  
      frações equivalentes em cada item. 
 

a) 4/7 = X/28           c) 56/X = 8/1 
b) X/8 = 5/2             d) 21/14 = 3/X 

 
6º) Simplifique as frações abaixo. 
 

a) 80/200= 
b) 24/36= 
c) 54/42= 
d) 54/126= 
e) 90/360= 

 
7º) Utilizando os >,< ou =, compare as frações  
      Abaixo. 
 
a) 4/5 ____7/5           b) 6/7 _____6/10 
c)2/3 ____4/7            d) 1/9 _____3/7 
e) 6/5 ____2/7           f) 4/3 _____5/2 
 
8) Transforme as frações em números decimais. 
 

a) 4/5=                     d) 8/13= 
b) 6/7=                     e) 1/5= 
c)  3/10= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9º) Resolva as operações abaixo: 

a) 5/4 + 7/4 = 
b) 75/22 – 30/22 – 23/22 = 
c) 3/5 + 6 – 2/7 = 
d) 5/8 + 1/5 – 2/3 = 
e) 1/4 x 9/10 x 5/18 = 
f) 3/7 x 5 x 3/4 = 
g) 3  ¾ x 2/5 = 
h) 6/7 : 18/5 = 
i) 6 : 5/7 = 
j) 4/7 : 4 = 
k) 2 5/4  : 3  4/3 = 

 
10º) Represente a fração imprópria sob a forma  
        de um numero misto. 
 

a) 15/4= 
b) 17/3= 
c) 54/7= 

 
11º) Represente o numero misto sob forma de  
        uma fração imprópria. 
 

a) 7  2/3= 
b) 6  5/7= 
c) 1  7/9= 

 
13º) Escreva por extenso os seguintes números  
       decimais. 
 

a) 3,7= 
b) 25,407= 
c) 0,0081= 
d) 180,1= 
 

14º) Transforme os números decimais em                                                                     
        frações irredutíveis. 

 
a) 2,40= 
b) 45,12= 
c) 0,046= 
d) 8,6= 
 

15º) Compare os números decimais usando >,<  
        ou =. 
 

a) 2,35  _____ 2,53 
b) 0,00642 ____0,04 
c) 43,6571 ____34,6517 
d) 1,40302 ____1,40032 

 
16º) Efetue as operações indicadas a seguir: 
 

a) 8,45 + 12,456= 
b) 45,789 – 23,9999= 
c) 8,7 – 4,28 – 3= 
d) 0,023 + 34,0981 + 23= 
 
 

17º) O senhor Túlio entregou para seu alfaiate  
        8,60 metros de um tecido. O alfaiate usou     
        5,02 metros para fazer um terno. Quantos  
        metros desse tecido sobraram para o senhor  
        Túlio. 
 
18º) Para fazer almofadas e cortinas novas, a  
        mãe de Maria comprou 2,34 m de algodão  
        cru, 2,50m de brim e 1,55m de chita. Esses  
        tecidos custam, respectivamente, R$ 5,40,  
        R$ 6,92 e R$ 2,32 o metro. Quanto ela  
        gastou? 
 


