
PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA - 2021

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 3° 

Curso:  Ens. Fundamental II                                   Disciplina: Matemática

Série/Ano: 8º ano

Professor(a): Adriana Maria Cozzolino

OBJETIVO: Retomar conceitos estudados e avaliar os processos para identificar
suas dúvidas e assim superá-las.

CONTEÚDO SELECIONADO: (unidades 7 e 8)
Estatística
Contagem
Probabilidade
Área de figuras planas
Volume
Unidades de medida

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Utilize as recomendações do Khan Academy, ou
refaça alguns itens onde a pontuação está baixa, assim você estará estudando para a
sua avaliação de recuperação.
O trabalho deve ser entregue no dia da avaliação (valor 1,5) e a avaliação (valor 8,5)
será aplicada 10 /12/2021 às 14hs.

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  
Faça um planejamento de estudos, estabelecendo um horário para desenvolver as
diversas tarefas.
Planejar significa antecipar as etapas que você precisa fazer e entregar.
Para que você aproveite essa oportunidade, é necessário comprometimento: resolva
todas as atividades propostas com atenção, anote em seu caderno suas resoluções e
as dúvidas leve para as aulas, questione sempre que for necessário.

s



Nome: Número: Valor:

1,5
Turma:

8° ano
A/B

Professor(a):

Adriana Maria Cozzolino | CVVP
Nota:

Componente Curricular

Matemática
Data:

|   12        | 2021
Trimestre

3 °
Ass:

Objetivo(s): Verificar se o aluno aplica os conceitos estudados e revisados sobre: Probabilidade (EF08MA22) , contagem
(EF08MA03), áreas (EF08MA19), volume (EF08MA20), estatística (EF08MA25)

ROTEIRO DE MATEMÁTICA - RECUPERAÇÃO PARALELA DO 3º TRIMESTRE

❖ Não é permitido o uso de corretor, dar a resposta final a caneta.

❖ Resolver suas questões por completo, não deixar questões em branco.

❖ Ordem numérica para a resolução.

❖ Entregar o Roteiro no dia da avaliação 10/12/2021, para os alunos que estão no remoto

entregar o roteiro na secretaria aos meus cuidados. Obrigada!!!!

1) No lançamento de um dado honesto, qual é a probabilidade de:
a) Sair a face com um número ímpar?
b) Não sair a face como número 4?

2) Qual a probabilidade de tirar um ás ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52
cartas, que possui quatro naipes (copas, paus, ouros e espadas) sendo 1 ás em cada
naipe? E tirar um rei de copas?

3) Em uma experiência aleatória foi lançado duas vezes um dado. Considerando que o
dado é equilibrado, qual a probabilidade de:

a) A probabilidade de conseguir no primeiro lançamento o número 5 e no segundo o
número 4.
b) A probabilidade de obter em pelo menos um dos lançamentos o número 5.
c) A probabilidade de obter a soma dos lançamentos igual a 5.
d) A probabilidade de obter a soma dos lançamentos igual ou menor que 3.Ver
Respos

4) Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 3, 4, 5,
6, 7 e 8?

5) Lívia quer pintar as quatro paredes de seu quarto de modo que paredes adjacentes
tenham cores distintas e ainda não sejam repetidas as cores. Ela dispõe de cinco tipos
de cores e considera que todas as paredes são diferentes. De quantas maneiras
diferentes Lívia pode pintar seu quarto?

6) A senha de acesso a um site é composta de uma letra e 3 números. Qual é o total de
senhas diferentes que podem ser compostas para o acesso a esse site?

7) Qual é o volume de um cubo em que o perímetro da base é 48 cm?
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8) Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e
que as medidas do seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 m?

9) A piscina, representada na imagem abaixo, possui as seguintes dimensões:5 m de
comprimento, 3 m de comprimento e 2,5 m de altura. Quantos litros de água serão necessários
para que esta piscina
fique completamente
cheia?

10) Qual é o volume ocupado em litros de um cilindro que possui a altura e o diâmetro de 5 m ?

11) As idades dos jogadores de uma equipa de futebol são:

22, 24, 27, 27, 25, 25, 25, 23, 24, 32, 28, 26

a) Determine a média das idades.
b) Indique a moda.
c) Indique a mediana.

12) Os 40 alunos da turma da Rafaela combinaram encontrar-se no Parque das Nações. Cada
um deles utilizou apenas um meio de transporte para chegar ao parque.

Na tabela seguinte pode-se observar os meios de transporte que foram utilizados e o número
de alunos que usou cada um deles.

Complete a tabela e construa um gráfico de colunas para representar a situação.

13) Um terreno retangular tem 72m de perímetro. O comprimento é o dobro da largura, calcule
sua área.



14) Pediu-se a 36 alunos de uma turma que indicassem o seu desporto favorito. Os resultados
encontram-se ilustrados no gráfico circular seguinte.

Sabe-se que a amplitude do ângulo correspondente ao sector da natação é de 60º.

a) Quantos alunos responderam futebol?
b) Quantos alunos responderam basquetebol?
c) Quantos alunos responderam natação?
d) Qual é a amplitude do ângulo correspondente ao sector do voleibol?

15) Uma piscina tem 8m de comprimento, 5m de largura e 1,20m de profundidade. Deseja-se
colocar azulejos quadrados de 0,20m de lado nas paredes laterais e no fundo da piscina.
Quantos azulejos serão necessários?

Bom trabalho!!!
Lembre-se que ao resolver você está estudando.
Faça com calma e aos poucos, pois ajuda a fixar.

Para anexar as resoluções deixe em ordem numérica.


