
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Matemática - 3º Ano EM - Turma: 3001 - Professora Jaqueline 

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 ou grupo Wattsapp no qual estou inserida, para sanar quaisquer dúvidas que 

porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 5 questões: Questão 1 contendo 2 itens e questão 4 contendo 5 itens, todas 

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 MANUSCRITAS 

 Os trabalhos serão enviados de forma manuscrita(feita a mão). 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  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 5 Questões, TODAS  DISCURSIVAS 

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

Capítulo 6 – Função exponencial,Equação 
Exponencial e Inequação exponencial – 
páginas 33 até 38. 
Vídeo aula – Número 3 e 4  
 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 18/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 22/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorajaquelinedacosta@gmail.com, 
colocar no assunto do email: nome, turma e 
trabalho avaliativo. 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Dúvidas: Quando desejar estarei no grupo de 
whattsapp da turma, no qual estou inserida. 
No dia 18/05, horário das 8 horas até 12 horas. 

mailto:professorajaquelinedacosta@gmail.com
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CÁLCULOS IMPRESCINDÍVEIS  

1) Resolva as inequações no universo dos números reais: (10 pontos) 

a) 2x+7 < 32 

 

b) 10x-3 > 1 

 

 

2) (FMJ – SP) O  número de bactérias de uma cultura, t horas após o início de certo experimento, é 

dado pela expressão N(t) = 1200. 20,4t. Nessas condições, quanto tempo após o início do 

experimento a cultura terá 38400 bactérias? (5 pontos) 

 

3) Qual é o ponto comum aos gráficos de f(x) = 4x-1 e g(x) = 2x? (5 pontos) 

 

 

4) Resolva as equações: (25 pontos) 

a) 2x = 64 

 

b) 42x=1 

 

 

c) 3. 4x+1 = 96 

 

d) 101-x =  

 

 

e) 2x+2x+1 -3. 2x-1=6 

 

5) Chama –se montante (M)  a quantia que uma pessoa deve receber após aplicar um capital C, a 

juros compostos, a uma taxa i durante um tempo t. O montante pode ser calculado pela fórmula 

M = C(1+i)t. Supondo que o capital aplicado é de R$ 200000,00 a uma taxa 12% ao ano durante 

3 anos, qual o montante no final da aplicação? (5 pontos) 

 

 

Trabalho Avaliativo - Matéria: Matemática - 
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