
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Matemática  -   2º ano EM -  Turma: 2001  -  Professor Marcia Portugal 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA MATEMÁTICA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 8 questões 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Capitulo 12 – Sistemas lineares (págs 38  à 54) 
Vídeo aula 3(06/04)  e  Vídeo aula 4(13/04) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 22/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 26/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

profmarciaportugal2001@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR As objetivas mostrar o desenvolvimento, o 
trabalho manuscrito, pode ser foto ou scanear 
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1ª QUESTÃO: 

 

2ª QUESTÃO: 

 

 

 

3ª QUESTÃO: 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Avaliativo – Matéria: Matemática - 

Professor(a):  Márcia Portugal 

 
Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

2º Ano - Ensino Médio 



 

4ª QUESTÃO: 

 

5ª QUESTÃO 

 

6ª QUESTÃO: 

 

7ª QUESTÃO: 

 

O sistema      x + my = 4      é possível e determinado. Então, determine o valor de m: 

                     3x + y =   k 

 

 

 

8ª QUESTÃO: 

O  sistema   linear           a x + 2y  =1    , nas  variáveis  x e y : 

                                        3a x + ay = 2 

 

a)  é impossível, se a = 6                   b)  é determinado, se a ≠1  

c) é indeterminado, se a = 2              d)  admite solução ( 0; 0 ) se a = 0   
 

 


