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Turmas: 3001 

 
Matemática - Professora: José Carlos 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Matemática 

Quantidade de Questões 4 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Geometria Espacial - Cilindro 

Data que foi postado o trabalho 24/07 

Data limite para entrega do trabalho 31/07 

E-mail para onde deve ser enviado o 
trabalho 

ATENÇÃO: E-MAIL DIFERENTE DO ANTERIOR 

profjosecarlosmarquesmat+3001@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 
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Bom dia! Espero que todos estejam bem!  
 
 

Conforme nossos vídeos e lives, nossa avaliação está tranquilinha! Faça com muita atenção! 

Estarei disponível no e-mail profjosecarlosmarquesmat+3001@gmail.com, das 8h às 

11h40min, no dia 20/07. Porém, caso precise, pode enviar uma mensagem para o zap da 

Soraya que ela me passa e eu os atendo. Mas, fique muito atento: Devido ao espaço na caixa 

de e-mail anterior, tive que fazer outro e-mail. Caso mande para o antigo, eu provavelmente 

não receberei por falta de espaço. Não se esqueça de colocar no assunto: TRABALHO 

AVALIATIVO - 2ºBIM - ALUNO XXXX.  

 

Não se esqueça: Enviar esta avaliação e as dúvidas, no dia do plantão, para o e-mail: 
profjosecarlosmarquesmat+3001@gmail.com! 
 
Então, vamos lá! 
 
Nosso trabalho avaliativo é composto de quatro questões. Mesmo que você marque a 

alternativa correta, caso a questão necessite de cálculo, ela não será considerada. Então: OS 

CÁLCULOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS QUANDO NECESSÁRIOS. Você que assistiu aos vídeos e 

às aulas não terá dificuldades.  

 

Caso você responda no próprio word, favor utilizar a cor vermelha para resposta. Caso faça 

na folha para tirar foto, POR FAVOR, letra legível e caneta. Todos terão que marcar o cartão 

resposta, ok? Caso faça no word, pode pintar o quadradinho, como no exemplo que vai ser 

apresentado.  

 

Um grande abraço, saudades de todos vocês! Cuidem-se! 

 

José Carlos (To my have do no - tradução: Vocês são demais!) 

 

 
Trabalho Avaliativo - Matemática - Professor: José Carlos 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

mailto:profjosecarlosmarquesmat+3001@gmail.com
mailto:profjosecarlosmarquesmat+3001@gmail.com
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CARTÃO RESPOSTA - TRABALHO AVALIATIVO 

 

MATEMÁTICA - 2º BIMESTRE 

 

NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS!!! 

 

Questão 1 a b c d e 

Questão 2 a b c d e 

Questão 3 a b c d e 

Questão 4 a b c d e 

 

 

EXEMPLOS: 

 

Exemplo para preencher no word (pode usar qualquer cor). Selecione a célula / design / 

sombreamento. 

 

Questão 1 a b c d e 

Questão 2 a b c d e 

Questão 3 a b c d e 

Questão 4 a b c d e 

 

Exemplo para preencher manualmente pode usar qualquer cor ou pode ser com x. Não poderá 

haver rasura.  
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Questão 1:  

De acordo com o que estudamos, você deverá chegar ao resultado dessa questão: uma ponte 

de concreto tem o formato da figura abaixo. Suas dimensões estão destacadas na imagem. 

Diga qual é o volume de concreto utilizado para a construção da ponte? (17,5 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

Marque a alternativa correta:  

a) 888,04 m3 

b) 999,04 m3 

c) 777,04 m3 

d) 666,04 m3 

e) 555,04 m3 

 

 

Questão 2:  

Agora, com muita atenção, lembrando-se de nossas lives, realize os cálculos corretos para 

encontrar o resultado desta questão, que pede o volume de madeira empregado para fabricar 

esta peça, sabendo que é uma peça de madeira com dimensões e formas descritas a seguir:  

(17,5 pts) 

 

 

 

 

 

A resposta correta é:  

a) 1413 cm3 

b) 2513 cm3 

c) 3421 cm3 

d) 1245 cm3 

e) 2456 cm3 

10 cm 

6 cm 

20 cm 
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Questão 3:   

Bem, como você já está no ritmo dos cilindros, pense agora em uma seringa que tem a forma 

cilíndrica. Leve em consideração que ela possui 2 cm de diâmetro por 8 cm de comprimento. 

Quando o êmbolo se afasta 5 cm da extremidade da seringa próxima à agulha, informe qual é 

o volume, em mililitros, de remédio líquido que esta seringa poderá conter? (17,5 pts) 

Atenção: Utilize 1 cm3 = 1 ml 

A resposta correta é:  

a) 24,6 mililitros 

b) 35,6 mililitros 

c)  45,6 mililitros 

d) 15,7 mililitros 

e) 24,5 mililitros 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 4:   

Bem, agora estamos na reta final. Para 

finalizarmos nosso trabalho, imagine 

um galão de vinho que possua a forma 

cilíndrica, com raio da base igual a 2,5 

m e com altura de 2 m. Se somente 

40% do seu volume está ocupado por 

vinho, responda qual é a quantidade 

vinho que há no galão, em litros? (17,5 

pts) 

A resposta é: 

a) 22700 litros 

b) 32700 litros 

c) 15700 litros 

d) 26700 litros 

e) 46700 litros 


