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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Matemática 

Quantidade de Questões 10 

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

 

Data que foi postado o trabalho  

Data limite para entrega do trabalho  

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho  

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): Gilson 

3° Bimestre - /10/2020 

Nome: ___GABARITO____________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1) Qual é a média ponderada dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sabendo que seus respectivos pesos são 
5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 2? 

a) 4,5X 

b) 2,8 

c) 4,2 

d) 2,9 
 

2) Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de quatro tipos de avaliação, calculando a nota 
bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna 
nos quatro tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, 

 

sua nota bimestral foi aproximadamente igual a 

a) 8,6. 

b) 8,0. 

c) 7,5. 

d) 7,2.x 
 
3) Calcule a média dos seguinte números 23, 8, 7 e 10, sabendo que seus pesos são 2, 3, 1 e 4 
R = 11,7 

4) No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias: 

R = 8,16 
Matemática: 8,5 
Português: 7,3 

História: 7,0 
Geografia: 7,5 

Inglês: 9,2 
Espanhol: 8,4 

Física: 9,0 
Química: 7,2 
Biologia: 8,0 

Educação Física: 9,5 

Determine a média aritmética bimestral de João. 
 
5)Determine o perímetro do polígono abaixo. 
R = 3x + 4y + 2z 
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6) Resolva as equações a seguir: 

a)18x - 43 = 65     x = 6 

b) 23x - 16 = 14 - 17x      x = 3/4 

7) Resolva a equação do 1° grau: 4.(x + 3) – x = 24 + x 

x = 6 

 

8)Considere um número natural qualquer n e escreva uma expressão algébrica para representar cada 
situação. 

a)O triplo de um número =  3x 

b)A soma do triplo de um número com 6  =  3x + 6 

9)Considere o expressão 9x - 10y, determine os coeficientes e as partes literais.   

coeficientes   9 , -10 

literais  x , y 

10) Resolva as seguintes inequações, em : 

a) 2x + 1  x + 6 

x ≤ 5 

b)  2(x + 3) > 3 (1 - x) 

x > - 3/5 


