
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Benicio 
 
01. 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? 

 
02. 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. 
 
03. 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? 

 

04. 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. 
 
05. 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). 

 
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. 

 
06. 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? 
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07. 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 
b) 6,0 

c) 7,4 

d) 7,6 
e) 8,5 

 
08. 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 
 
09. 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. 
 
10. Calcule o valor da expressão abaixo 

 
(Sugestão: não é necessário efetuar todos os cálculos, lembre-se que ) 

 
11. Com quantos zeros o número 24! termina? 

 
12. O símbolo n! é usado para representar o produto dos números naturais de 1 a n, isto é, n! = n⋅(n −1) ⋅ ⋅ ⋅ 

2⋅1. Por exemplo, 4! = 4⋅3⋅2⋅1 = 24.  

Se n! = 215⋅36⋅53⋅72⋅11⋅13, qual é o valor de n? 

a) 13 

b) 14 
c) 15 
d) 16 

e) 18 
 
13. Gugu calculou mentalmente 15! e escreveu o resultado na lousa. Alguém apagou o segundo e o décimo 

algarismo desse número: 

 . Quais algarismos foram apagados? 

a) 2 e 0 
b) 4 e 8 
c) 7 e 4 

d) 9 e 2 
e) 3 e 8 

 
14. Qual é a maior potência de 3 que divide o número 7! + 8! + 9! ? 

a) 32 
b) 34 
c) 35 

d) 36 
e) Uma potência de 3 maior do que 36. 

 

15. Calcule o valor de n que satisfaz a equação: 

 
 
 
 


