
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO: 8º ANO – MATEMÁTICA – MARCIO 

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. No nosso colégio, os alunos do 6ªano tem 2 aulas semanais de Geometria e 3 aulas semanais de 

Álgebra. Por causa disso, o professor de Matemática resolveu que a nota bimestral de Matemática 
seria a média ponderada de notas de Geometria com peso 2 e de álgebra com peso 3. Calcule a nota 
de Geometria que um aluno tirou sabendo-se que ele tirou 5,0 em álgebra e obteve a média 8,0. 

 
02. Maria Paula, no último bimestre, tirou as seguintes notas nas provas de Matemática: 6,5; 8,5; 7,0 e 

6,0. Qual foi média final de Matemática neste bimestre? 
 
03. Na minha sala de aula 10 alunos tem1, 60m de altura, 12 alunos tem 1,70 m de altura e 18 alunos 

possuem a mesma altura k. Sabendo-se que a média de todos os alunos da sala é igual a 1,72 m qual 
é a altura k dos 18 alunos? 

 
04. Numa partida de vôlei o 1º set demorou 48min 36s, o 2º demorou 1h 12min e o 3º demorou  

54min 12s. Qual foi a média aritmética dos tempos gastos? 
 
05. Durante o último bimestre Kátia fez 4 provas de Matemática valendo 20 pontos cada uma. Sabendo-

se que ela tirou 16 na 1ª prova, 18 na 2ª prova, 14 na 3ª prova e ficou com a média final igual a 16, 
podemos afirmar que a nota que ela tirou na 4ª prova foi: 
a)   mais de 12 
b)   mais de 16 
c)   mais de 12 e menos de 16 
d)   menos de 12 

 
06. As avaliações num vestibular de Matemática obedecem à tabela abaixo: 
 

Provas Valor Peso 
Matemática 100 4 
Português 100 2 
Conhecimentos  Gerais 100 2 

 
Um aluno para ser aprovado precisa tirar pelo menos 50 em cada matéria e ter uma média igual ou 
superior a 70. Verifique na tabela abaixo as notas que Guilherme tirou em Matemática e Português. 
Calcule o valor da nota K em Conhecimentos Gerais, sabendo-se que ele foi aprovado com média igual 
a 80. 

Guilherme: Aprovado com média 80 
Provas Nota 
Matemática 80 
Português 60 
Conhecimentos Gerais K 

 
a) 100 
b) 90 
c) 80 
d) 70 

 


