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Estatística Descritiva 9º ANO – MATEMÁTICA – HENRIQUE DE FARIA 

 
Semana 27 – Atividades 

 
01. A figura a seguir mostra o consumo de água para a produção de alguns alimentos. 
 

 
 

Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/>. Acesso em: 30 out. 2019. 
 

Considerando a quantidade de litros de água para produzir cada um dos alimentos apresentados na 
figura, a mediana desses dados é encontrada na produção de 
a) arroz. 
b) queijo. 
c) manteiga. 
d) carne. 

 
02. A produção de soja em 2019, nos principais estados produtores do Brasil, tem uma previsão de redução 

em relação à produção de 2018. O gráfico a seguir mostra essa previsão de redução de maneira 
aproximada. 

 
 

Disponível em: https://coopadapsementes.com.br/site/impactos-da-estiagem-na-producao-da-soja/.  
Acesso em: 16 set. 2019. (Adaptado). 

 
Caso a previsão de redução se confirme, a média de redução entre os estados de Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul e Goiás, em milhões de toneladas, será aproximadamente igual a  
a) 1304  
b) 1027  
c) 1532  
d) 1120  
e) 1667 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. A crise mundial tem contribuído para o aumento da entrada de estrangeiros no Brasil. A maior parte 
vem de países vizinhos, a exemplo do Paraguai. A tabela a seguir apresenta, de acordo com dados do 
Ministério da Justiça, a quantidade de paraguaios que vieram para o Brasil nos anos de 2009, 2011 e 
2012. 

 

 
Disponível em: http://reporterbrasil.org.br. 

Acesso em: 9 nov. 2018 (adaptado). 
 
Se a média anual de imigrantes paraguaios para o Brasil, no período de 2009 a 2012, foi de 17 600, 
então, quantos paraguaios imigraram para o Brasil em 2010? 
a) 13 100 
b) 14 325 
c) 15 000 
d) 15 840 
e) 17 600 

 
04. O gráfico abaixo mostra o número de alunos de uma classe conforme as notas obtidas numa prova de 

Matemática: 

 
 
Podemos concluir que a média aritmética das notas dessa classe é igual a: 
a) 6,7 
b) 6,6 
c) 6,9 
d) 6,3 
e) 6,5 


