
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

(MATEMÁTICA - Professora Dalila - Turmas 601/602 ) 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia (22/05/2020) 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 (18/05/2020 segunda - feira), o professor ficará 

disponível, através do e-mail: professoradalilamoraes1@gmail.com, 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 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

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

Capítulos 1, 2 e 3  da Apostila Positivo de 
Matemática 
  

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 

professoradalilamoraes1@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Caso enviem fotos , por favor conferir se está visível. 
Enviarei e-mail de recebimento da atividade avaliativa 
,fiquem atentos ao e-mail . ATT Dalila. 
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1) A respeito dos símbolos do sistema de numeração romano e do sistema de numeração 

decimal, que utilizamos nos tempos atuais, relacione a primeira coluna de acordo com a 

segunda: 

 (A )  CCXLV                               (  ) 937 
 ( B )  CXCIX                              (  )  462 
 ( C )  CDLXII                              (  )  245 
 ( D )  CMXXXVII                        (    ) 199 
                               
2) Separamos o número em grupos de três algarismos, da direita para a esquerda, formando 

as classes, e lemos cada classe da esquerda para a direita. 
11 054 798 

  Onze milhões, cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e oito 
 Quantas classes e ordens ele tem? 
 
  (   ) 2 classes, 8 ordens            (   ) 3 classes, 8 ordens        (   ) 1 classe, 7 ordens 

3) Continuando a observar o número 11 054 798, responda: 

 Quais são os algarismos que formam esse número? Marque um x na resposta correta: 

 (   )2,5,3,7,0,1,8 

 (    ) 5,9,8,2,1,0,6 

 (   ) 0,1,4,5,7,8,9 

4) Sobre a sequência  dos números : 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,24,.....É correto 
afirmar que: 

 A (   ) são ímpares, finito 
 B (   ) são pares, infinito 
 C (   ) é uma sequência com padrão de formação de um em um. 
 

5) Quais são os três números consecutivos de 12.988, marque a alternativa correta: 

 A (   ) 12.987,12.986,12.985 

 B (   ) 12.989 ,12.990 ,12.991 

 C (   ) 12.999,13.000 ,13.001  
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6) Em uma pousada , para servir o café da manhã durante 3 dias, são comprados 252 pães. 
Mantendo esse mesmo consumo, quantos pães serão necessários para servir o café da 
manhã por 12 dias?  

 
 (   ) 1.000 pães          (   ) 1002 pães        (   ) 1.008 pães 
 
 
7) André  quer  organizar  sua  coleção  de  carrinhos  em  miniaturas  em  uma  estante  

com 5  prateleiras.  Ele  colocará  4  carros  em  cada uma das 2 prateleiras superiores e, 
nas 3 inferiores, deixará 6 carros em cada uma. Quantos carros ele acomodará na 
estante? 

 (   ) 30 carrinhos      (   ) 28 carrinhos        (   ) 26 carrinhos 
 
8) Relacione os critérios de divisibilidade dos números: 
 
 (a)   Divisível por 2               (   ) Quando o algarismo da unidade for 0 ou 5.  
       (b)  Divisível por 3              (   ) Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3  .                                             
       (c)  Divisível por 5              (   ) Todo número par. 
       (d)  Divisível por 10            (   ) Quando o número cujo algarismo da unidade for zero. 
 
 
9) Explique a diferença entre retas concorrentes e retas paralelas:  

 
 
 
10)  Escreva um elemento primitivo da geometria que nos lembre de cada item a seguir: 
 

a) Furo do brinco da orelha:_____________________ 
b) A superfície de uma mesa :______________________ 
c) O fio do varal de roupa esticado: _______________________ 
d) A superfície do tabuleiro de xadrez: ________________________ 
e) Corda do violão :____________________ 
f) Grãos de pólen:_____________________________ 

  
 
Boa prova !!!! Se cuidem!! Qualquer dúvida estarei on line por email e no chat do gmail. Pelo 

e-mail: professoradalilamoraes1@gmail.com. Sds... Professora Dalila - Matemática 
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