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Matemática 8º ano. 

Atividades para quinta feira 29 outubro 2020 – 2 horas aula. 

Conteúdo: sistemas de equações. 

Atividades da apostila páginas 336,337 

Correção de 28/10 páginas 320,324,322 

• 1-  o plano cartesiano é formado pelos eixos das abscissas (x), das 

coordenadas (y) e pela origem. 

• 2- o plano cartesiano tem 4 quadrantes: 1º quadrante, 2º quadrante, 3º 

quadrante e 4º quadrante. 

• 3- trata se de um par de numeros cuja ordem em que foram escritos deve 

ser respeitada. 
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• 1- como o local de trabalho da mãe e o consultorio do pai estão na rua E 

o imovel deve estar na rua 4 que corresponde ao ponto medio deixando 

ambos os locais a mesma distancia da casa. A distancia do consultorio ate 

a escola é de 6 quarteirões. Logo o imovel deve estar a 3 quarteirões de 

cada um. Assim caminhando 3 quarteirões a partir da escola chegamos a 

rua D. Por isso o imovel precisa estar no encontro das ruas 4 e D. 

Alternativa C. 

• 2- Como a nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. a 

distancia de todos os pontos de uma parte da figura ao ponto O precisa 

ser a mesma dos pontos simetricos da outra figura em relação a esse 
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mesmo ponto. Traçando se um eixo vertical e um horizontal que passe 

pelo ponto O e pelos lados da figura percebe se que a original esta no 

segundo quadrante. Assim a figura simetrica deve estar no quarto 

quadrante com todos os pontos equidistantes aos pontos originais da 

figura. Alternativa E. 

 


