
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Benicio 
 

Resoluções 
 

01. 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. 

 

02. 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. 

 

03. 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: 

 

 

 

 

 
 

04. 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: 

 
 

05. 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. 

 

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

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

 + 4n = 62 

 + 3n = 54 

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

Portanto, a soma do número de elementos Sn = .n = 30 . 8 = 240. 
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07. 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. 
 

08. 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:  
 

09.  : 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. 

 

10. Utilizando o fato de que , podemos reescrever a expressão como: 

 
Para cada parêntesis, podemos colocar o fatorial presente em evidência para obter 

 

 
Podemos simplificar os fatoriais para obtermos 

 
Simplificando os termos iguais, obtemos finalmente que essa expressão é simplesmente igual a 11. 

 

11. Para resolvermos essa questão, observe que ela equivale a 

 
Para obtermos um zero no final do número, devemos ter um fator 2 e um fator 5 na composição do 

número, dessa forma teremos um fator  que, multiplicado ao número restante, obteremos o 

resultado desejado. Devemos nos perguntar então quantos pares de fatores 2 e 5 temos em 24!. Primeiro, 

é interessante notar que há muito mais fatores 2 do que fatores 5, pois há muito mais números pares do 

que números múltiplos de 5 no produto . Logo, não precisamos nos preocupar com a 

quantidade de fatores 2, pois os fatores 5 presentes são os “ingredientes limitantes”. Para encontrarmos 

quantos fatores 5 temos no número, é fácil perceber que os únicos múltiplos de 5 presente são 20, 15, 10 
e 5. Logo o fator 5 aparece quatro vezes em 24!. Como há quatro fatores 5, teremos 4 zeros no final do 
número. 

Apenas de curiosidade, esse é o resultado de 24 fatorial: 

24! = 620 448 401 733 239 439 360 000  

Curiosamente, o número 24! é uma ótima aproximação para 1 mol com um erro de 3%. 
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12. Como n! = 215⋅36⋅53⋅72⋅11⋅13, tem-se n ≥ 13. Por outro lado,  

13! = 13⋅(22⋅3)⋅11⋅(2⋅5)⋅32⋅23⋅7⋅(2⋅3)⋅5⋅22⋅3⋅2 = 13⋅11⋅7⋅52⋅35⋅210, 

E, portanto,

 . 

Logo, n! = 13!⋅14⋅15⋅16 = 16!, ou seja, n = 16. 

 

13. Sejam A e B os algarismos apagados: 1A0767436B000. Como 15! é divisível por 9, a soma dos seus 
algarismos também é, logo A + B + 34 é um número divisível por 9. Assim, A + B = 2 ou A + B = 11, 
restando várias possibilidades para os valores de A e B. 

Por outro lado, temos 15! = 1·2·3·4·5·...·10·...·15 = 211·36·53·72·11·13 = 23·28·36·53·72·11·13 
= 28·36·72·11·13·103, ou seja, 15! tem exatamente três zeros em seu final. Para obter o valor de B, 
devemos buscar o algarismo das unidades do produto 28·36·72·11·13. Temos: 
i) Algarismo das unidades do produto 11·13 = 3; 

ii) Algarismo das unidades do produto 72·11·13 = 49.11.13 = 7; 
iii) O algarismo das unidades de 36 = 34·32 = 81·9 é 9, logo o algarismo das unidades do 
produto 36·72·11·13 é 3; 

iv) O algarismo das unidades de 28 = 24·24 = 16·16 é 6, logo o algarismo das unidades do 
produto 28·36·72·11·13·103 é 8. 
Portanto, B = 8 e A = 11 – 8 = 3. 

 

14. Observe que  

Sabemos que , então claramente essa potência divide esse número. Agora, observe também que 

em 7! Temos um fator 3 e um fator 6 que são divisíveis por 3. Logo a maior potência de 3 que divide a 

expressão dada é . 

 
15. Equacionando o problema temos que: 

 

 
Logo temos claramente que . 

 


