
 

 

 

Olá Estudantes! 

 

Esta semana teremos a oportunidade de estudar na Aula Paraná, para ajudá-los em seus 

estudos você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos 5 aulas de 

Matemática e vamos tratar sobre: 

  

 

 

 

 

 

                                                     

RESUMO DA SEMANA 

Olá estudante! 

Chegamos à 6ª semana de estudos. Fique atento (a) ao conteúdo de cada aula, assim será mais fácil 

resolver os exercícios, ok !?!  

Bons estudos e vamos lá, você consegue!    

  AULA 26 – EXPRESSÕES E CÁLCULOS ALGÉBRI 

 Você lembra que no estudo das expressões algébricas (ou literais) é possível usar as 

letras do alfabeto (a, b, c, ..., m, n, ..., w, y, z) para representar números reais. 

Quando uma expressão algébrica não contém variável (ou variáveis) no denominador, ela é 

chamada de expressão algébrica inteira, veja os exemplos a seguir: 

 
 

Existem expressões algébricas que contém a variável (ou variáveis) no interior de um 

radical, e elas são chamadas de expressão algébrica irracional, temos como exemplos: 

 
Veja esta situação: 
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AULA: 28 Monômio ou termo algébrico – parte 2 
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Determine o valor numérico da expressão (x + y).(x – y) quando x = 1,1 e y = - 0,8  

Resolução: 

 
 

 
AULA 27 – MONÔMIO OU TERMO ALGÉBRICO – parte 1 

Vamos relembrar que monômio (ou termo algébrico) é toda expressão algébrica 

representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação 

de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador  e nem no radical. 

São exemplos de monômios:  

 

Você lembra que um monômio é formado por duas partes: um número, chamado coeficiente 

do monômio, e uma variável ou uma multiplicação de variáveis (considerando inclusive seus 

expoentes), chamada parte literal. Veja alguns exemplos de monômios:    

 

É importante você saber que o grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela 

soma dos expoentes das variáveis. Exemplos:  

 

 

 



 

 

  

AULA 28 – MONÔMIO OU TERMO ALGÉBRICO – parte 2 

Estudante é importante lembrar que, dois ou mais monômios são semelhantes quando suas 

partes literais são iguais, como exemplos temos:  

 

É importante saber que: 

 Quando dois ou mais monômios apresentam a  mesma parte literal, eles são 

denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. 

 

 Em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes,  
podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes 

e mantendo a parte literal. Observe os exemplos: 

 

AULA 29 – MONÔMIOS OPERAÇÕES 

Nesta aula  precisamos relembrar a operação de redução de termos semelhantes. Em uma 

expressão algébrica, se todos os monômios ou termos são semelhantes, podemos tornar 

mais simples a expressão adicionado algebricamente os coeficientes e mantendo a parte 

literal. Você pode ver no exemplo abaixo: 

 

Agora mostre o que você aprendeu até agora. Você consegue!      

Temos que lembrar também que na divisão de monômio por outro monômio, dividimos os 

coeficientes entre si e as partes literais entre si. Veja no exemplo a seguir: 

Calcular  12y5 :4y³ 



 

 

 

AULA 30 – MONÔMIOS E POLINÔMIOS 

Chegamos a quinta aula de matemática, desta 6ª semana, preciso que você considere as 

seguintes situações resolvidas a seguir: 

1) Qual é o quadrado do monômio – 10³ ? 

 

 

2) Qual é a 5ª potência do monômio 2x² ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             
 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

AULA 26 – EXPRESSÕES E CÁLCULOS ALGÉBRICOS 

1) A expressão x2 + 2 é uma expressão algébrica? 
a) Verdadeiro 
b) Falso 
 
2) Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura 
plana. Usando expressão algébrica determine o perímetro da figura abaixo: 

 
a) x + 3y 
b) 3xy 
c) 2x + 6y 
d) 2x + 3y 
 
                             
 
 

AULA 27 – MONÔMIO OU TERMO ALGÉBRICO – parte 1 

1) Marque a alternativa cujas expressões algébricas sejam monômios: 
 
a) –10x²y³ 
b) x + 2y 
c) x – 10 
d) x 
 
2) Qual é o grau do monômio -8m3n2p? 
a) 3 
b) 2 
c) 6 
d) -8 
 
AULA 28 – MONÔMIO OU TERMO ALGÉBRICO – parte 2 

1) Considere a expressão algébrica 0,6ay – ay + 0,3ay + 0,5ay. Escreva essa expressão na 
forma mais simples: 
a) 1,4ay 
b) 0,4ay 
c) 1,3ay 
d) 1,5ay 
 
2) Qual é o monômio que devemos adicionar a 7x³y³ para obter 2x³y³? 
a) - 5x³y³ 
b)  9x³y³ 
c) - 5xy 
d) - 5x²y² 

Escola/Colégio: 

Disciplina: MATEMÁTICA Ano/Série: 8º Ano 

Estudante: 



 

 

 

AULA 29 – MONÔMIOS OPERAÇÕES 

1) Calcule o quociente dos monômios: (–100a³) : (–25a³) 

a) 4a 
b) 4 
c) 4a² 
d) 4a³ 
 
2) O resultado da multiplicação: (4,5y²) . (–0,3y) . (–y4) é: 
a) 1,35 y³ 
b) 13,5 y7 
c) 1,35 y7 

d) 1,35 y² 
 
AULA 30 – MONÔMIOS E POLINÔMIOS 

1) Qual é a forma reduzida do polinômio: 8ab – (a + 7b – 5) + (-5ab + 2 – b)? 

a)  3ab – a – 8b + 7 
b)  3ab – a + 6b – 3  
c) 13ab – a – 8b – 3 
d) 13ab – a + 7b + 7 
 

2) Em relação à variável x, qual é o grau do polinômio a seguir?   
 

2bx² - 7ax5 – 3cx + abx³ 
a) 2º grau 
b) 3º grau 
c) 5º grau 
d) 1º grau 


