
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Matemática -  7° ano -  Turmas: 701 e 702 

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 10 QUESTÕES,  

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

 
Unidades Temáticas 2 e 3 - volume 1 

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

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 22/5/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorgilsonsousamat@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Colocar os cálculos nas questões, se 
precisar. 
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1) Considere o conjunto A = {-8, -2, 
2

1
, 5, 9} indique neste conjunto quais números pertencem ao conjunto dos 

naturais. 

a) 5 e 9          b) -2 e 5          c) -8 e -2          d) -8 e 9 

 

2)  O  sucessor do número - 84 é : 

a) -85         b) - 83          c) 85          d) 84 

 

3) Considere os números – 20, – 5, 0, 5, 12, – 1, 8, 15. Qual o menor e o maior número? 

a) -20 e 15         b) - 1 e 15          c) -5 e 0         d) 0 e 15 

 

4)  Colocar os números em ordem crescente 

           a) 423, – 243, 234, – 324, – 432, 342, 243 
 
           b) 5055, – 5005, 5505, 5005, – 5055, – 5505 

 

5) Um garoto faz o seguinte percurso sobre uma reta numérica: “A partir do zero, ele caminha cinco unidades no 
sentido positivo e em seguida anda sete unidades no sentido negativo.” Determine o ponto em que se encontra o 
garoto após esse percurso. 

a)-1         b) 0          c)5          d)-2 

 

6)  Uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão descritos abaixo: 

Carlos            3 pontos ganhos 
Sílvio              8 pontos perdidos 
Paulo             7 pontos ganhos 
Mário              0 pontos 
 
Marque a opção em que nomes estão na ordem do melhor classificado para o pior. 
 

a) Carlos,Sílvio,Paulo e Mário       b) Sílvio,Paulo,Carlos e Mário        
c) Sílvio,Paulo,Mário e Carlos       d) Paulo, Mário,Carlos e Sílvio 
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7)  Resolvendo o expressão  ( + 3 ) + ( – 2 ) + ( – 5 ) ,o resultado é: 

 a)-1         b) 0          c)-4          d)-2 

 

 

8) Escreva os números inteiros: 

a) Compreendidos entre 1 e 7;  

b) Compreendidos entre −3 e 3; 

 

 

9) O simétrico de -10 é: 

a)-10          b)20          c)+10          d)1 

 

10) O oposto do simétrico de 3 é: 

 a)-3         b)+3          c)2          d)-2 

 

 

ATENÇÃO: CADA QUESTÃO VALE 5 PONTOS. NÃO SE ESQUEÇA DOS CÁLCULOS. BOM 

TRABALHO. ATÉ BREVE.  

 

 

 


