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Turma: 3001 

 
MATEMÁTICA - Professora: Jaqueline 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Matemática 

Quantidade de Questões 7 Questões, TODAS  DISCURSIVAS 

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

Capítulo 4 - Geometria de posição - páginas 26 até 
33. 

Capítulo 5 - Estatística - páginas 34 até 42. 
Vídeo aula - 9, 10, 11 e 12. 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professorajaquelinedacosta@gmail.com, colocar no 
assunto do email: nome, turma e trabalho avaliativo. 

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 
 

mailto:professorajaquelinedacosta@gmail.com
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1) Na realização de uma prova foi anotado o período de tempo que cada aluno precisou para concluí-la(em 

minutos): 56; 51; 57; 49; 51; 51; 46; 50; 50; 47; 44; 57; 53; 50; 43; 55; 48; 56; 49; 51; 47; 46; 54; 52; 55; 45; 

49; 50; 48; 51. Com base nesses dados, construa o que se pede em cada item. (10) 

a) Tabela de frequências com os valores em 5 classes. 

b) Histograma relacionando as classes e suas frequências absolutas. 

 
 
 
 
 
 
 
2) Durante os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou, respectivamente, 3, 2,1,1, 4, 3 e 2 gols. 

Determine: (10) 

a) A média de gols por partida; 

b) A moda 

 
 
 
3) Em um concurso o critério de aprovação leva em conta a média e o desvio padrão após a realização de 3 

provas. Calcule a média e o desvio padrão de um candidato que nas provas obteve, respectivamente, 63 

pontos, 56 pontos e 64 pontos. (10) 

 
 
 
 
 
 
4) Considere os números 126, 130, 126 e 103 e calcule: (10) 

a) A média aritmética ponderada, com pesos 2,3, 1 e 2, respectivamente; 

b) A mediana; 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo - Matemática - Professor(a): Jaqueline 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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5) Sabe-se que as projeções ortogonais de duas retas r e s sobre um plano α são retas paralelas. Quais são 

as posições relativas das retas r e s? (10) 

 
 
 
 
6) Quais são as três possibilidades para a projeção ortogonal de um quadrado sobre um plano? (10) 

 
 
 
 
 
7) Analise cada uma das afirmações a seguir e assinale V para verdadeiras e F para falsas. Justifique 

aquelas que forem falsas. (10) 

a) Duas retas paralelas não tem ponto em comum. (    ) 

b) Duas retas concorrentes com uma terceira são paralelas entre si. (    ) 

c) A projeção ortogonal de uma circunferência sobre um plano pode ser um segmento de reta. (    ) 

d) A projeção ortogonal de uma reta sobre um plano pode ser um segmento. (   ) 

 


