
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

TRABALHO AVALIATIVO DE MATEMÁTICA - TURMAS 901 e 902 - PROF. SANDRA 

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  
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 3 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 21/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até 25/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

sandracaetanoprof@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR  
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1) Um feixe de 4 paralelas determina sobre uma transversal três segmentos que medem 5 
cm, 6 cm e 9 cm, respectivamente. Determine os comprimentos dos segmentos que esse 
mesmo feixe determina sobre uma outra transversal, sabendo que o segmento 
compreendido entre a primeira e a quarta paralela mede 60 cm. 

 

 

 

 

2) Na figura, MN ‖ BC. Calcule o valor de AB. 
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Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

9º Ano - Ensino Fundamental 



 

 

3) Determine o valor de x e de y sendo r, s e t retas paralelas. 

 

 

 

4) Na figura a seguir temos que a // b // c // d. Aplicando o Teorema de Tales determine os 

valores de x, z e y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) (Fuvest–SP) A sombra de um poste vertical, projetada pelo sol sobre um chão plano, mede 
12 m. Nesse mesmo instante, a sombra, de um bastão vertical de 1 m de altura mede 0,6 
m. Qual a altura do poste? 

 


