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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 106 
 
 
 

 
Trabalho em grupos, de até 4 

alunos, em sala de aula 
 

 
Novembr

o 

 
2,0 

 
Funções: caracterização, definição, tipos; 
domínio e imagem de um função; funções 
injetoras, sobrejetoras e bijetoras; plano 

cartesiano ortogonal; determinação de um 
ponto no plano; coordenadas de um ponto 

marcado no plano; gráfico de uma função com 
domínio em um conjunto discreto no universo 
dos números inteiros; gráfico de uma função 

com domínio no conjunto dos números reais ou 
subconjunto deste; Funções do 1º Grau: 

constantes, lineares e afins; esboço de gráficos; 
zero da função; função inversa; região de 

crescimento; região de decrescimento; gráficos 
de funções; sinal de funções do 1º grau: simples, 

produto e quociente; gráficos de funções 
paralelas; ponto de interseção de duas retas; 
altura, base e área de triângulo formado por 

zeros de funções e ponto de interseção; 
porcentagem, acréscimos e decréscimos de 

grandezas e valores percentuais, via funções 
constantes. 

. 
 
 

 
Funções: caracterização, 

definição, tipos; domínio e 
imagem de um função; funções 

injetoras, sobrejetoras e bijetoras; 
plano cartesiano ortogonal; 

determinação de um ponto no 
plano; coordenadas de um ponto 

marcado no plano; gráfico de 
uma função com domínio em um 
conjunto discreto no universo dos 
números inteiros; gráfico de uma 
função com domínio no conjunto 

dos números reais ou subconjunto 
deste; Funções do 1º Grau: 
constantes, lineares e afins; 
esboço de gráficos; zero da 

função; função inversa; região de 
crescimento; região de 

decrescimento; gráficos de 
funções; sinal de funções do 1º 

grau: simples, produto e 
quociente; gráficos de funções 

paralelas; ponto de interseção de 
duas retas; altura, base e área de 
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triângulo formado por zeros de 
funções e ponto de interseção; 

porcentagem, acréscimos e 
decréscimos de grandezas e 

valores percentuais, via funções 
constantes. 

 

 
Prova trimestral 

 

 
Novembr

o 

 
3,0 

 
Funções: caracterização, definição, tipos; 
domínio e imagem de um função; funções 
injetoras, sobrejetoras e bijetoras; plano 

cartesiano ortogonal; determinação de um 
ponto no plano; coordenadas de um ponto 

marcado no plano; gráfico de uma função com 
domínio em um conjunto discreto no universo 
dos números inteiros; gráfico de uma função 

com domínio no conjunto dos números reais ou 
subconjunto deste; Funções do 1º Grau: 

constantes, lineares e afins; esboço de gráficos; 
zero da função; função inversa; região de 

crescimento; região de decrescimento; gráficos 
de funções; sinal de funções do 1º grau: simples, 

produto e quociente; gráficos de funções 
paralelas; ponto de interseção de duas retas; 
altura, base e área de triângulo formado por 

zeros de funções e ponto de interseção; 
porcentagem, acréscimos e decréscimos de 

grandezas e valores percentuais, via funções 
constantes. 
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