
Matemática 2 – Tiago Gusmão - Roteiro de estudos para recuperação – 1º trimestre/2019

Conteúdo: Radicais (Potenciação, Notação Científica e Raízes)

Referência para estudo: APOSTIA 1 - Bernoulli

Capítulo: A1

Páginas: 04 a 33.

Exercícios: Seguir a numeração sequencial do capítulo indicado acima.

Pág. 05 (1, 2 e 3) – Pág. 08 (5 ao 12) – Pág. 10 (16 ao 19) – Pág. 11
(20 e 21) – Pág. 13 (22) – Pág. 14 (23, 24 e 25) – Pág. 15 (26 e 27) –
Pág. 19 (28 e 29) – Pág. 20 (30 ao 33) – Pág. 21 (34 e 35) – Pág. 22
(36) – Pág. 23 (37 e 36) – Pág. 25 (40 e 41) – Pág. 26 (42 e 43) – Pág.
27 (44).

Anotações feitas no caderno e folhas de exercícios trabalhadas.

Estudar as Av’s aplicadas no trimestre.

Conteúdo: Cálculo Algébrico (Produtos Notáveis, Racionalização e Fatoração

Referência para estudo: APOSTIA 1 - Bernoulli

Capítulo: A2

Páginas: 36 a 59.

Exercícios: Seguir a numeração sequencial do capítulo indicado acima.

Pág. 38 (1 e 2) – Pág. 40 (4, 5 e 7) – Pág. 44 (10, 12 e 13) – Pág. 46
(16 e 17) – Pág. 47 (21 e 23) – Pág. 49 (25 ao 28)

Anotações feitas no caderno e folhas de exercícios trabalhadas.

Estudar as Av’s aplicadas no trimestre.



Atividade Avaliativa
Matemática 2 – 9º Ano – Atividade Avaliativa – Recuperação Trimestral

VERIFICAR FOLHA DE RESOLUÇÃO EM SEGUIDA

Questão 1
A notação científica é um recurso matemática fundamental para ciências como a Física, a Química, a

Biologia e a Informática, que trabalham com grandezas expressas em valores numéricos extremadamente

pequenos ou demasiadamente grandes. Por exemplo, a massa de um próton com aproximadamente

0,00000000000000000000000000167kg, seria expresso em notação científica por:

a) 1,67 x 10-27 kg

b) 0,167 x 10-26 kg

c) 16,7 x 10-28 kg

d) 1,67 x 1027 kg

e) 1,67 x 1028 kg

Questão 2

O valor da expressão é:

a) 20

b) 29

c) -5

d) 19

e) -21

Questão 3
A forma fatorada do polinômio 9x² + 30xy + 25y² é:

a) (3x + 5y).(3x – 5y)

b) (3x – 5y)²

c) (5x – 3y)²

d) (5x + 3y)²

e) (3x + 5y)²

Questão 4
Fernando achou na Internet a imagem ideal para colocar em um quadro. Porém, para que caiba

perfeitamente, ele terá que formatar a imagem acrescentando 3 cm na largura e retirando 3 cm no

comprimento. Supondo que a imagem é quadrada de lado 15 cm a área que a figura ocupará no quadro

será de:



Questão 5
Leia as notícias:

“A NGC 4151 está localizada a cerca de 43 milhões de anos-luz da Terra e se enquadra entre as galáxias

jovens que possui um buraco negro em intensa atividade. Mas ela não é só lembrada por esses quesitos.

A NGC 4151 é conhecida por astrônomos como o ‘olho de Sauron’, uma referência ao vilão do filme ‘O

Senhor dos Anéis’”.
(http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/887260-galaxia-herda-nome-de-

vilao-do-filme-o-senhor-dos-aneis.shtml Acesso em: 27.10.2013.)

“Cientistas britânicos conseguiram fazer com que um microscópio ótico conseguisse enxergar objetos de

cerca de 0,00000005 m, oferecendo um olhar inédito sobre o mundo ‘nanoscópico’”.
(http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultimas-noticias/bbc/2011/03/02/

com-metodo-inovador-cientistas-criam-microscopio-mais-potente-do-mundo.jhtm

Acesso em: 27.10.2013. Adaptado)

Multiplique os números em destaque no texto e expresse o resultado em notação científica.

Questão 6

Ao tentar resolver uma questão de um processo seletivo, Júlio encontrou como solução a fração .

Sabendo-se que para finalizá-la ele deve utilizar o método de racionalização de denominadores. Sendo

assim, o resultado final obtido será?

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/887260-galaxia-herda-nome-de-
http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultimas-noticias/bbc/2011/03/02/


FOLHA DE RESOLUÇÃO: Roteiro de estudos para recuperação – Matemática 2 - 1º
trim/2019

GABARITO – PROIBIDO RASURAS/ QUESTÕES FECHADAS

Nº 01 Nº 02 Nº 03

QUESTÕES ABERTAS

Nº 04

Nº 05

Nº 06


