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OBJETIVO: Analisar os conceitos estudados no trimestre, rever suas propriedades e aplicações. 

 

 

CONTEÚDO SELECIONADO:  

 

Inequações do 1º grau 

Regra de três simples e composta, direta e inversa 

Juros Simples 

Triângulos 

  

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Avaliação contendo questões do conteúdo selecionado, no valor de 

8,5 pontos e um trabalho a ser entregue no dia da avaliação, no valor de 1,5 pontos. 

 

 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO: O aluno tem como fonte de consulta os livros de exercícios do COC, as 

avaliações do trimestre e todo o material utilizado ao longo do trimestre (listas de estudo), esta é apenas mais 

uma das etapas de avaliação, por isso não terá dificuldades para consultar o caderno com os exercícios 

resolvidos, atividade em dupla e  o gabarito das avaliações. Outra fonte de pesquisa é a Internet nos seus sites 

de busca, que, por meio de expressões ou de palavras-chave, permitem que o internauta localize a informação 

desejada. Sempre que necessário consulte sua professora, estudo contínuo e diário ajudarão a solucionar 

possíveis dúvidas, faça uso dos plantões on-line e dos plantões físicos. 

Organize-se e estude com antecedência. 

 
  



 

 

 

Recuperação Paralela 

 

Turma: 

7º A/B 

Data:  Disciplina: 

Matemática 

Trimestre: 

        3º  

Objetivo: retomar resolução de situações problema com regra de três simples e composta, direta e 
inversamente proporcional. Analise e resolução de questões sobre juros simples, inequações e triângulos.    

Nota: 

 
Trabalho para a Recuperação Paralela do 3º Trimestre de 2019 - Valor 1,5 pontos 

 
 

1.  Classifique em verdadeiro ou falso: (Justificar os itens falsos) 

a) Todo triângulo isósceles é equilátero. 

b) Todo triângulo equilátero é isósceles. 

c) Um triângulo escaleno pode ser isósceles. 

d) Todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo. 

e) Todo triângulo retângulo é triângulo escaleno. 

f) Existe triângulo retângulo e isósceles. 

g) Existe triângulo isósceles e obtusângulo. 

h) Todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é equilátero. 

 

2. O triângulo ABC é equilátero. Determine: 

 

3. Se o triângulo ABC é isósceles de base BC , determine BC. 

 
 

4. Se o triângulo ABC é isósceles de base AC , determine a medida dos ângulos A, B e 

C. 

 

 

 

 

 

 

a) x. 

b) y. 

c) O perímetro do triângulo ABC. 

 



5. Se dois lados de um triângulo isósceles medem 38 cm  e 14 cm, qual poderá ser a 

medida do terceiro lado? 

 

6. Uma empresa possui atualmente 2.100 funcionários. Se a razão entre o número de 

efetivos e contratados é de 5 por 2, quantos são os efetivos? 

 

A) 600                       B) 1.000                       C) 1.500                      D) 1.600               E) 1.800 

 

7. Se a escala de um mapa é 5 : 2.500.000 e dois pontos no mapa estão à distância de 25 

cm, ao longo de uma rodovia, a distância real em km é: 

A) 100  B) 125        C) 150           D) 20       E) 250 

 

8. Estima-se que um grupo de 8 digitadores, trabalhando de forma homogênea, consiga 

digitar determinada obra literária em 15 dias. Qual seria o número de pessoas 

necessárias para digitar a obra, se o prazo for reduzido para 10 dias?  

 

9. Para esvaziar um compartimento com 700m3 de capacidade, 3 ralos levaram 7 horas 

para fazê-lo. Se o compartimento tivesse 500m3 de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos 

quantas horas seriam necessárias para esvaziá-lo? 

 

10. Calcular os juros simples que um capital de R$ 10.000,00 rende em um ano e meio 

aplicado à taxa de 6% a.a. 

 

11. Resolva as inequações  U = Z 

 

a) 2x + 5 ≥ – 3x +40            b) 6(x – 5) – 2(4x +2) ≥ 80                     c) 20 – (7x + 4) < 30 

 
12. Luiza, Sérgio e Ramon trabalham no mesmo colégio há 10, 8 e 4 anos, respectivamente. 

O colégio distribuiu uma gratificação de R$6.600,00 para esses três funcionários em 

partes diretamente proporcionais ao tempo de serviço de cada um. Quanto cada um 

receberá de gratificação?  

 

13. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200,00, aplicado no regime 

de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? 

 

14. Quanto mede cada lado de um triângulo equilátero com perímetro igual a 81 cm? 

 

15. Em um triângulo isósceles 𝐴BC, o lado 𝐴C mede o dobro do lado BC. Se o triângulo tem 

perímetro igual a 100 cm, quanto medem os lados? 

 

Resolva suas questões em ordem numérica e com resolução completa, entregue 
também suas questões e observe se o cabeçalho está completo.  As correções das 
avaliações do trimestre farão parte deste trabalho. Estudar e revisar!! 

Bom trabalho!  
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