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Atividade: a expansão decimal de um número


Aluno(a): _______________________________________________________________________________ Turma: ______
Professor(a): __________________________________________________________________________________________


PARTE 1

Desafio
Seu palpite para o início da expansão decimal do número p
9 primeiros dígitos da expansão decimal do número p
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Qual foi a sua pontuação final? ___________________________________________________________________________

Na sua opinião, é fácil ou difícil conseguir bons palpites (isto é, palpites com mais dígitos iniciais certos) ao iniciar um desafio do jogo? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

[01] Especifique três números reais diferentes cujos 9 primeiros dígitos de sua expansão decimal sejam iguais aos 9 dígitos do número do Desafio 2.

[02] Verdadeiro ou falso? Se os 9 primeiros dígitos das expansões decimais de dois números são iguais, então estes números são iguais. Justifique sua resposta!



PARTE 2

[01] Quais das frações abaixo melhor aproxima o número irracional ? 

19/6,          22/7          e          25/8.

[02] Quais das frações abaixo melhor aproxima o número irracional  raiz quadrada de 2?
707/500,          17/12          e          99/70.

[03] Quais das frações abaixo melhor aproxima o número irracional  e?
19/7,          1264/465         e          106/39.

[04] Qual é o período da expansão decimal do número 10000/9801? O que este período tem de curioso?

[05] Considere os números a = 8712870/48506557 e b = 505149/2812281.
(a)	Usando uma calculadora comum (de 8 ou 10 dígitos), calcule as divisões que definem os números a e b. Os números a e b são iguais, segundo sua calculadora?
(b)	Usando o software da atividade calcule as divisões que definem os números a e b com 1000 casas decimais. Os números a e b são iguais, segundo o software?
(c)	É possível verificar se os números a e b são iguais sem efetuar as divisões? Que estratégia você usaria?

[06] Resolva as questões abaixo.
(a)	Para quais números primos p a expansão decimal de 1/p é finita?
(b)	Seja p um número primo tal que a expansão decimal de 1/p é infinita (e, naturalmente, periódica). Qual é o número máximo de dígitos do período desta expansão decimal?
(c)	Encontre pelo menos três números primos p para os quais a expansão decimal de 1/p é infinita e tem um período com um número par de dígitos.
(d)	O Teorema de Midy diz que, para as frações irredutíveis da forma a/p (com p um número primo diferente de 2 e 5) cujas expansões decimais possuem um período com um número par de dígitos, a soma da primeira metade com a segunda metade do período dá um número cujos dígitos são todos iguais a 9. Por exemplo, 5/13 = 0.384615384615... e 384 + 615 = 999. Verifique a validade do Teorema de Midy para as frações 1/p que você encontrou no item (c).
(e)	Encontre pelo menos três números primos p para os quais a expansão decimal de 1/p é infinita e tem um período com um número ímpar de dígitos.


[07] Para cada um dos números racionais indicados abaixo, especifique os valores para os campos “Largura” e “Indentação” que fazem com que a tabela colorida correspondente “evidencie” a parte periódica da expansão decimal do número. Por exemplo, para o número racional 5/13, o valor 8 para “Largura” e o valor 2 para “Indentação”,  fazem com que a tabela colorida correspondente fique assim: 
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