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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Sandra 

Quantidade de Questões 10 

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

Capítulos  10 Estatística  e 11 Proporcionalidade com mais 
de  duas grandezas 

Data que foi postado o trabalho 03/12 

Data limite para entrega do trabalho 06/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho sandracaetanoprof@gmail.com 

OBSERVAÇOES  

 
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 3º 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 

 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Matemática - Professor(a): Sandra 

4° Bimestre - 03/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1 - O gráfico a seguir mostra a distribuição das alturas dos jogadores de um time de futebol americano. 

 
 Escolhendo ao acaso um atleta do elenco, a possibilidade dele ter 1,84 m de altura ou menos é de 

a) 32%  b) 34%   c) 36%   d) 38% 

 
2 - O gráfico a seguir mostra o índice pluviométrico mensal observado e esperado para a cidade de São 

Paulo em 2015. 

 
 Determine em qual mês (ou quais meses) foi observada a maior discrepância, em termos absolutos, entre 
total mensal e média normal de chuvas em São Paulo. 
 
 
 
 
 
3 - Durante determinada hora do dia, Amanda fez 5 ligações de seu aparelho celular. O tempo gasto, em 

minutos, em cada ligação está relacionado a seguir. 

 
a) Qual é o tempo médio de duração das ligações? 

b) Qual é o tempo mediano de duração das ligações de Amanda? 

c) Qual é o tempo modal das ligações? 

d) Sabendo que o valor da tarifa por minuto de ligação na operadora é de R$ 1,05, quanto foi o gasto 

médio por ligação? 
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4 - A média aritmética de um conjunto de 12 números é 9. Se os números 10, 15 e 20 forem retirados do 
conjunto, a média aritmética dos restantes é: 

a) 7  b) 10   c) 12   d) 15 

 
 
5 - A seguir, encontram-se os valores mensais referentes ao consumo de energia elétrica, medido em KWh, 

de uma família, durante 10 meses. 

 
 

a) Qual foi o consumo médio do período? 

b) Qual foi o consumo modal? 

c) Qual foi o consumo mediano? 

 

6 - Uma máquina rotula 600 garrafas em 3 horas. Quantas horas levará essa mesma máquina para rotular 
5000 garrafas? 

 

 

7  - Um operário ganha R$ 576,00 em 12 dias de trabalho. Quanto esse mesmo operário irá receber em 25 
dias de trabalho? 

 
 
 
8  - Completamente abertas, 2 torneiras enchem um tanque em 75 minutos. Em quantos minutos 5 torneiras 

de mesma vazão completamente abertas encheram esse tanque? 
 
 
 
9  - Uma empresa fornece refeições a seus 45 funcionários, gastando R$ 16.200,00 durante 100 dias. Quanto 

a empresa gastaria para fornecer refeições a 60 funcionários durante 30 dias? 
 
 
 
 
10 - Uma pedra de mármore de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura e 3 cm de espessura pesa 2,25 

Kg. Qual será o peso de outra pedra de mármore de 2,5 m de comprimento por 1,2 m de largura e 15 cm 
de espessura? 


