
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Benicio 
 
01. Observe no gráfico a seguir uma representação para as notas de 50 alunos do primeiro semestre de 

Ciências Econômicas numa determinada prova.  

 
 

Qual a mediana das notas dos 50 alunos de Ciências Econômicas nesta prova? 
 
02. Durante o ano letivo, um professor de matemática aplicou cinco provas para seus alunos. A tabela 

apresenta as notas obtidas por um determinado aluno em quatro das cinco provas realizadas e os pesos 
estabelecidos pelo professor para cada prova.  

 

 
 

Se o aluno foi aprovado com média final ponderada igual a 7,3, calculada entre as cinco provas, qual foi a 
nota obtida por esse aluno na prova IV? 

 
03. Na eleição para a prefeitura de certa medida, 30% dos eleitores votaram pela manhã e 70% à tarde. Os 

eleitores de manhã gastaram, em média, 1 minuto e 10 segundos para votar, enquanto os da tarde 
demoraram, em média, 1 minuto e 20 segundos. Determine o tempo médio gasto por eleitor na votação. 

 
04. Num concurso vestibular para dois cursos, A e B, compareceram 500 candidatos para o curso A e 100 

candidatos para o curso B. Na prova de matemática, a média aritmética geral, considerando os dois cursos, 
foi 4,0. Mas, considerando-se apenas os candidatos ao curso A, a média cai para 3,8. Qual foi a média dos 
candidatos ao curso B, na prova de matemática? 

 
05. Chama-se de inverso de um número real x diferente de zero, o número 1/x. Sejam a e b dois números 

reais positivos diferentes entre si e diferentes de zero. Nessas condições, o inverso da média aritmética dos 
inversos de a e b será  
a) igual a zero.  
b) menor que a média aritmética de a e b.  
c) maior que a média aritmética de a e b.  
d) igual à média aritmética de a e b.  
e) menor que zero. 

 
06. Os 61 aprovados em um concurso, cujas notas foram todas distintas, foram distribuídos em duas 

turmas, de acordo com a nota obtida no concurso: os 31 primeiros foram colocados na turma A e os 30 
seguintes, na turma B. As médias das duas turmas no concurso foram calculadas. Depois, no entanto, 
decidiu-se passar o último colocado da turma A para a turma B. Com isso, 
a) a média da turma A melhorou, mas a da B piorou. 
b) a média da turma A piorou, mas a da B melhorou. 
c) as médias de ambas as turmas melhoraram. 
d) as médias de ambas as turmas pioraram. 
e) as médias das turmas podem melhorar ou piorar, dependendo das notas dos candidatos. 
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07. Depois de ter calculado a média aritmética das 50 notas das provas dos alunos de sua classe, o professor 
percebeu que havia um engano no total de pontos de duas delas. Ele havia marcado 30 pontos em uma 
prova em que a nota correta era 45 e 80 em uma prova cuja nota real era 60 pontos. Se a primeira média 
calculada resultou em 63,7 pontos, então a média CORRETA das 50 notas será 
a) 63,4 pontos.  
b) 63,5 pontos.  
c) 63,6 pontos. 
d) 63,8 pontos. 

 
08. Em um concurso, foram aplicadas a quatro candidatos três provas A, B e C de pesos a, b e c, 

respectivamente. O quadro a seguir mostra as notas obtidas em cada prova e a nota final de cada um dos 
candidatos desse concurso. 

 
 

Cada nota final foi obtida calculando-se a média ponderada das notas obtidas nas provas pelo candidato. 
Calcula-se a média ponderada somando-se os produtos das notas de cada prova pelo seu respectivo peso e 
dividindo-se a soma assim obtida pela soma dos pesos. O quarto candidato alegou que, se as notas finais 
dos outros três candidatos estivessem corretas, a sua estaria incorreta. 
Supondo que as notas finais dos outros três candidatos estejam corretas, CALCULE a nota final do quarto 
candidato. 

 
09. A tabela compara o consumo mensal, em kWh, dos consumidores residenciais e dos de baixa renda, antes 

e depois da redução da tarifa de energia no estado de Pernambuco. 

 
Considere dois consumidores: um que é de baixa renda e gastou 100 kWh e outro do tipo residencial que 
gastou 185 kWh. A diferença entre o gasto desses consumidores com 1 kWh, depois da redução da tarifa 
de energia, mais aproximada, é de 
a) R$ 0,27. 
b) R$ 0,29.  
c) R$ 0,32. 
d) R$ 0,34. 
e) R$ 0,61. 
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10. A tabela mostra a evolução da frota de veículos leves, e o gráfico, a emissão média do poluente monóxido 
de carbono (em g/km) por veículo da frota, na região metropolitana de São Paulo, no período de 1992 a 
2000. 

 

 
Comparando-se a emissão média de monóxido de carbono dos veículos a gasolina e a álcool, pode-se 
afirmar que  
I. no transcorrer do período 1992-2000, a frota a álcool emitiu menos monóxido de carbono. 
II. em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo a álcool. 
III. o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico. 
 
É correto o que se afirma apenas em 
a) I.   b) I e II.   c) II.   d) III.   e) II e III. 

 
11. O gráfico seguinte apresenta os lucros (em milhares de reais) de uma empresa ao longo de 10 anos (ano 

1, ano 2, até ano 10). 
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O ano em que o lucro ficou mais próximo da média aritmética dos 10 lucros anuais foi 
a) ano 2. 
b) ano 3. 
c) ano 4. 
d) ano 5. 
e) ano 9. 

 
12. A média aritmética dos elementos de um conjunto formado por n valores numéricos diminui quatro 

unidades quando o número 58 é retirado. Quando o número 57 é adicionado ao conjunto original, a média 
aritmética dos elementos desse novo conjunto aumenta três unidades em relação à média inicial. Qual o 
valor da soma dos elementos originais do conjunto? 

 
13. Para que a média aritmética das notas de uma turma de 20 alunos aumentasse em 0,1, alterou-se 

uma dessas notas para 7,5. Antes da alteração, tal nota era 
a) 5,5 
b) 6,0 
c) 7,4 
d) 7,6 
e) 8,5 

 
14. A média das notas na prova de Matemática de uma turma com 30 alunos foi de 70 pontos. Nenhum dos 

alunos obteve nota inferior a 60 pontos. O número MÁXIMO de alunos que podem ter obtido nota igual a 
90 pontos é 
a) 10 
b) 23 
c) 13 
d) 16 

 
15. De acordo com o diagnóstico do Banco Central a respeito de meios de pagamentos de varejo no Brasil, no 

ano de 2006, constata-se que 24% dos pagamentos foram feitos com cheques e 46%, com cartão. O 
valor médio desses pagamentos foi de R$ 623,00 para os cheques e de R$ 65,00 para os cartões. O valor 
médio, quando se consideram todos os pagamentos efetuados com cheque e cartão, é, aproximadamente, 
a) R$ 179,00. 
b) R$ 240,00. 
c) R$ 256,00. 
d) R$ 302,00. 
e) R$ 344,00. 


