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RELATÓRIO (Art. 9º, § 4º - Portaria 1021, de 27/03/2019) 
 

TURMAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
DATA VALOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
PEDAGÓGICAS PARA A 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
 
 

IN 202 
 
 

IN 204 

 
Trabalho em grupos, de até 4 

alunos, em sala de aula 
 

Novembr
o 

2,0 Potências com expoentes racionais: cálculo, 
propriedades operatórias.  
Funções exponenciais: caracterização, domínio, 
imagem, esboço de gráficos, equações e 
inequações com funções exponenciais; 
problemas envolvendo funções exponenciais; 
zeros de funções exponenciais. Domínio e 
conjunto imagem; regiões de crescimento e 
decrescimento; sinais de funções exponenciais; 
função inversa; ponto de interseção de funções.  
Funções logarítmicas: caracterização, domínio, 
imagem, esboço de gráficos, equações e 
inequações com funções logarítmicas; 
problemas envolvendo funções logarítmicas; 
zeros de funções logarítmicas. Domínio e 
conjunto imagem; regiões de crescimento e 
decrescimento; sinais de funções logarítmicas; 
função inversa; ponto de interseção de funções.  

 
 
 
 

Potências com expoentes 
racionais: cálculo, propriedades 
operatórias.  
Funções exponenciais: 
caracterização, domínio, imagem, 
esboço de gráficos, equações e 
inequações com funções 
exponenciais; problemas 
envolvendo funções exponenciais; 
zeros de funções exponenciais. 
Domínio e conjunto imagem; 
regiões de crescimento e 
decrescimento; sinais de funções 
exponenciais; função inversa; 
ponto de interseção de funções.  
Funções logarítmicas: 
caracterização, domínio, imagem, 
esboço de gráficos, equações e 
inequações com funções 
logarítmicas; problemas 
envolvendo funções logarítmicas; 
zeros de funções logarítmicas. 
Domínio e conjunto imagem; 
regiões de crescimento e 
decrescimento; sinais de funções 

Prova trimestral 
 

Novembr
o 

3,0 Potências com expoentes racionais: cálculo, 
propriedades operatórias.  
Funções exponenciais: caracterização, domínio, 
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imagem, esboço de gráficos, equações e 
inequações com funções exponenciais; 
problemas envolvendo funções exponenciais; 
zeros de funções exponenciais. Domínio e 
conjunto imagem; regiões de crescimento e 
decrescimento; sinais de funções exponenciais; 
função inversa; ponto de interseção de funções.  
Funções logarítmicas: caracterização, domínio, 
imagem, esboço de gráficos, equações e 
inequações com funções logarítmicas; 
problemas envolvendo funções logarítmicas; 
zeros de funções logarítmicas. Domínio e 
conjunto imagem; regiões de crescimento e 
decrescimento; sinais de funções logarítmicas; 
função inversa; ponto de interseção de funções.  

 

logarítmicas; função inversa; 
ponto de interseção de funções. 
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