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QUESTÕES 

 Frente B: Conteúdo – Fatoração 
01. Exercício 26, letras a) do teláris(ão) página 53. 

02. Exercício 26, letras b) do teláris(ão) página 53. 
03. Exercício 26, letras c) do teláris(ão) página 53. 
04. Exercício 26, letras d) do teláris(ão) página 53. 

05. Exercício 26, letras e) do teláris(ão) página 53. 
06. Exercício 26, letras f) do teláris(ão) página 53. 

07. Exercício 26, letras g) do teláris(ão) página 53. 
08. Exercício 26, letras h) do teláris(ão) página 53. 
09. Exercício 27, letras a) do teláris(ão) página 53. 

10. Exercício 27, letras b) do teláris(ão) página 53. 
11. Exercício 28, letras a) do teláris(ão) página 53. 

12. Exercício 28, letras b) do teláris(ão) página 53. 
13. Exercício 28, letras c) do teláris(ão) página 53. 
14. Exercício 29 do teláris(ão) página 53. 

15. Exercício 30 do teláris(ão) página 53. 
16. Exercício 31 do teláris(ão) página 53. 

17. Exercício 32 do teláris(ão) página 53. 
18. Exercício 33 do teláris(ão) página 53. 
 

 Frente E: Conteúdo – Estatística: gráficos de linhas e colunas 

(UCB – DF) 

 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/negocios/bc-prometeduas- 

intervencoes-de-ate-us-3-bi-no-mercado-de-cambio-17625197>. 

Acesso em: 28 nov. 2016. 

Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do 
dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, responda as questões abaixo. 

19. Quanto foi a cotação do dólar em fevereiro de 2015? 
20. Qual a diferença entre a maior e a menor cotação do dólar no período apontado no 

gráfico? 
21. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi 

menor ou menor que um centavo de real. De quanto exatamente foi essa diferença? 
22. Podemos afirmar que em 15 de agosto, o valor da moeda foi de 3,66. 

 

 
 

 
 

9° ano – Matemática – Aldo (AS) e Regis (AC) SEMANA: 07    TAREFA: 07  

https://ucb.catolica.edu.br/


(BB – Fundação Carlos Chagas) O supervisor de uma agência bancária obteve dois 
gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O 

Gráfico I mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B, 
durante 2 horas e meia, e o Gráfico II mostra o número de atendimentos realizados 

pelos funcionários C, D e E, durante 3 horas e meia. 

 
Observando os dois gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de 
atendimentos, por hora, que cada um deles executou.  

23. Calcule o número de atendimentos, por hora, que o funcionário A realizou. 
24. Calcule o número de atendimentos, por hora, que o funcionário B realizou. 

25. Calcule o número de atendimentos, por hora, que o funcionário C realizou. 
26. Calcule o número de atendimentos, por hora, que o funcionário D realizou. 

27. Calcule o número de atendimentos, por hora, que o funcionário E realizou. 
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