
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Benicio 
 

RESOLUÇÃO 
 

01. Como temos 50 alunos, a mediana deve ser a média aritmética entre as notas do 25º e do 26º aluno. 
Observe que, contando as quantidades de alunos nas colunas, temos que o 25º e o 26º aluno obtiveram 
nota 6 na prova. Logo a mediana entre duas notas iguais a 6 é igual a 6. 

 

02. Seja x a nota da quarta prova desse aluno. Aplicando a média ponderada, temos a seguinte equação 

 

 
Logo, a nota obtida por esse aluno na prova IV é 8,5. 

 

03. Observe que o tempo médio gasto por eleitor na votação inteira será uma média ponderada em que o peso 
será a quantidade de eleitores em cada período. Equacionando o problema, temos 

 
Logo o tempo médio gasto é 1 minuto e 17 segundos por eleitor. 

 

04. Analogamente a questão anterior, podemos interpretar o enunciado como sendo um problema de média 

ponderada em que o peso será o número de candidatos. Seja  a média dos candidatos para o curso B, 

logo podemos escrever: 

 

 

 

 

 
 

05. O inverso da média aritmética dos inversos de  e  pode ser escrito como 

 
Uma observação interessante é observar que essa expressão equivale a média harmônica entre  e . 

Podemos reescrever essa expressão da seguinte forma 

 
Como  e  são números positivos, então claramente esta expressão também é um número positivo já 

eliminando a alternativa E. 

Para compararmos com a média aritmética entre  e , podemos analisar de duas formas: 

Primeira maneira e mais direta, seria lembrar que a média aritmética entre dois números distintos é 
sempre maior que a média harmônica, resultando então na alternativa B. Porém, precisaríamos dessa 
informação previamente. Vamos então partir do ponto em que não sabemos dessa informação e concluir 
que ela vale: 

Vamos supor, por exemplo, que  é maior que . Logo, devemos ter 

 
Multiplicando cruzado temos 

 

 

 

 
Como ,  claramente  e, portanto, . Logo, a nossa suposição estava errada pois é 

impossível, nos números reais, termos . 

Conclui-se então, que o que vale é o contrário. 
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06. Vamos analisar separadamente as médias após a realocação do aluno da turma A para a turma B: 
• Quando tiramos o aluno de menor nota da turma A, podemos concluir que a média da turma subirá, já 

que será um valor a menos que dispersa o valor da média para baixo. 
• Quando acrescentamos à turma B a nota do aluno da turma A, podemos concluir que a média da 

turma B também vai subir, pois a nota do aluno é maior que a de qualquer outro aluno da turma, o 

que elevará a média da turma. 
 

07. Seja S48 a soma das 48 notas corretas. De acordo com os dados, temos para a primeira média: 

 
Substituindo as notas erradas pelas corretas, teremos a média procurada: 

 
 
08. Tomando o pesos pesos das provas A, B e C, respectivamente, por a, b e c, temos que: 

1º candidato: 
 

 

2º candidato:
  

 

3º candidato: 
 

  
Logo, a+b+c = a+c+c = a+2a+2a = 5a (III) 

E a nota do 4º candidato é dada por: 

 
 
09. • Consumidor residencial: gastou R$ 85,56 com 185 kWh. Logo, seu gasto com 1 kWh é de  

• Consumidor de baixa renda: gastou R$ 16,73 com 100 kWh. Logo, seu gasto com 1 kWh é de  

Portanto, a diferença pedida é de aproximadamente R$ 0,29. 
 
10. I. Correto. Basta somar as emissões em cada ano. 

II. Correto. Pelo gráfico, vemos que, entre 1997 e 1998, o veículo a gasolina passa a poluir menos do que 

o veículo a álcool. 
III. Incorreto. O gráfico mostra que, ao contrário do que se afirma, o veículo a álcool passou, com o 

tempo, a ser mais poluente. 

 
11. Vamos calcular a média aritmética x do lucro desses 10 anos da empresa, que é dado por: 

 
Portanto, o ano que ficou mais perto da média x, foi o ano 4. 

 

12. De acordo com o enunciado, podemos montar as seguintes equações: 

 
Segue que: 
Substituindo (I) em (II) e (III), obtemos: 

 + 4n = 62 
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 + 3n = 54 

Resolvendo o sistema linear, encontramos   = 30 e n = 8. 

Portanto, a soma do número de elementos Sn = .n = 30 . 8 = 240. 

 
13. Denotando: 

o: média aritmética inicial 

S20: Soma das notas dos 20 alunos 
S19: Soma das notas dos 19 alunos 
Pelo enunciado, temos: 

 
Isolando o e igualando as duas equações, encontramos 

S20 – S19 = 5,5. 
Portanto, a nota alterada era 5,5. 

 
14. O número de alunos que tiraram 90 será máximo se todos os demais alunos tirarem a menor nota possível, 

que é 60. Teremos, então, um grupo com x alunos que tiraram 90 e outro com 30 – x alunos, que tiraram 

60. Assim, de acordo com os dados:  

 

15.  : Média de valores dos cheques 

Sch: Soma dos valores em cheques 

 : Média de valores dos cartões 

Sca: Soma dos valores em cartões 

 
O valor médio, considerando os pagamentos com cheque e dinheiro, pode ser calculado da seguinte forma: 

 
Então, o valor médio é de aproximadamente R$ 256,00. 
 

 


