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Turmas: 901 e 902 

 
MATEMÁTICA - Professora: Sandra 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Matemática 

Quantidade de Questões 10 

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

CAPITULOS 4 e 6 - TRIÂNGULOS E PROBABILIDADE 

Data que foi postado o trabalho 23/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

sandracaetanoprof@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 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
Colégio 

Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

Sistema 
Positivo de 

Ensino 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Encontre a solução dos dois problemas a seguir, usando o Teorema de Pitágoras. 

 
 
 

 
2 - Determine o valor de x em cada representação a seguir  
 
 
 

 

 

Trabalho Avaliativo - Matemática - Professor(a): Sandra 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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3 - No triângulo equilátero a seguir, a altura mede 32  cm. Determine a soma das áreas dos quadrados.  

 

 
 
 
4 - Determine os valores do seno cosseno e da tangente do ângulo   nos triângulos retângulos a seguir. 

 
 
 
5 - Determine o valor de x em cada triângulo representado a seguir. 
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6 - Resolva as seguintes situações problema. 
a) Do ponto mais alto mais alto de uma torre, foi esticado um cabo de açode 58 m formando com o solo 

um ângulo de 30°. Calcule a medida da altura dessa torre. 

  
b) Uma escada apoiada em uma parede, em um ponto a 4 m do solo, forma, com essa parede, um 

ângulo de 60°. Qual é o comprimento da escada, em metros? 

 
7 -  Calcule o perímetro do triângulo representado a seguir. 

 
 
8 - Determine os valores de x e y com base nos dados da figura a seguir. 
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9 - Analise a situação- problema e responda aos questionamentos: 

 André esta sorteando bolas de uma urna em que há bolas numeradas de 1 a 60. 
a) Qual a probabilidade de sair um número menor que 10 na primeira retirada de bola? 

b) Qual a probabilidade de André retirar  um número par maior que 50  na segunda retirada ? Considere 

que André não fez reposição da bola retirada no primeiro evento. 

c) O que aconteceu com espaço amostral da primeira para segunda retirada?  O que ocorre com o 

espaço amostral  quando acontecem retiradas sucessivas ( sem reposição)? 

d) Há relação entre o evento da primeira retirada e o evento “ sair maior que 50 “ da segunda retirada( 

sem reposição)? Esses eventos são dependentes ou independentes? Por quê? 

 
 
10 - Felipe, Ana e Pedro estavam jogando dardos. Eles fizeram um levantamento  dos acertos considerando o 

alvo ( região vermelha central)  e as faixas pretas e brancas  mais próximas ao  centro  ( faixa preta 1 e 
faixa branca 1) 

 

 
 
 

a) Considerando os levantamentos dos acertos, quem tem maior probabilidade de acertar o alvo? 

b) Qual a probabilidade de Ana acertar a faixa preta 1? 

c) Qual a probabilidade de Pedro acertar a faixa branca? 


