
 
 

Atividades Complementares - MAT7_25PES03 
 
1.  

 
 
Uma empresa de apoio educacional se propôs a realizar um ciclo de palestras na 
escola de João sobre o tema acima, com a intenção de elaborar as palestras de 
acordo com a faixa etária das crianças de cada etapa de ensino. A direção da 
escola enviou a seguinte informação para empresa: temos 150 alunos, com 
média de idade de 14 anos. 
 
Avalie a informação dada e discuta o que seria necessário para a 
elaboração adequada do ciclo de palestras considerando todo o grupo 
escolar. Apresente um cenário que justifique a sua análise, especificando as 
informações que seriam relevantes para a empresa.   
 

2. Ana recebe R$ 150,00 de mesada de seus pais. Para economizar, ela anota 
todos os seus gastos em uma planilha. Seu objetivo é 
reduzir sua média de gastos para 70% do valor da média 
que tem até o momento. Para alcançar seu objetivo, Ana 
pretende gastar somente 15 reais de sua mesada nos 
próximos cinco meses. Verifique a possibilidade de Ana 
alcançar seu objetivo com essa estratégia e faça uma análise 
da situação. 

.  

Controle de gastos  

Mês  Quanto gastei    Mês  Quanto gastei 

Janeiro  80 reais  Maio  70 reais 

Fevereiro  82 reais  Junho  78 reais 

Março  80 reais  Julho  84 reais 

Abril  75 reais     
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[Desafio]  

 

 

Gustavo é atleta paralímpico de natação na mesma 
categoria que Daniel Dias, seu ídolo. Ele pretende 
durante seus treinos alcançar um tempo médio 
equivalente a 1,5 vezes a última marca de Daniel 
Dias. Para isso, ele anotou o tempo de seus últimos 
11 treinos e encontrou uma média de 55 segundos. 
Considere para o tempo do recorde mundial um 
valor arredondado de 34 segundos. 

Sugira marcas (intervalos) nos próximos 4 treinos 
para ele conseguir atingir seu objetivo.  
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