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QUESTÕES 

 Frente A: Conteúdo – Polinômios 

01. Exercício 11, letras a) até e) do teláris(ão) página 90. 

02. Exercício 11, letras f) até g) do teláris(ão) página 90. 

03. Exercício 12, letras a) do teláris(ão) página 90. 

04. Exercício 12, letras b) do teláris(ão) página 90. 

05. Exercício 12, letras c) do teláris(ão) página 90. 

06. Exercício 12, letras d) do teláris(ão) página 90. 

07. Exercício 13, letras a) do teláris(ão) página 90. 

08. Exercício 13, letras b) do teláris(ão) página 90. 

 

 Frente B: Conteúdo – revisão: adição, subtração e multiplicação de números inteiros. 

O professor propôs um problema comercial. O menino indicou e efetuou a adição 
correspondente: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Faça como o menino nos exercícios 09, 10, 11 e 12. 

09. Um prejuízo de 14 com um prejuízo de 8 vão dar... 

10. Um lucro de 7 e um prejuízo de 15 vão dar... 

11. Um lucro de 16 com um lucro e 13 vão dar... 

12. Um prejuízo de 17 e um lucro de 13 vão dar... 

Numa “Gincana de Matemática”, promovida pelos professores de Matemática do Colégio 

Olimpo, participaram todos os alunos das 6os anos.As questões envolviam grandes desafios e 
muito raciocínio lógico.As regras eram as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 Observe, abaixo, o placar das 6os e com base neles resolva os exercícios 13 e 14. 

 

 

 

 

 

 

8° ano – Matemática – Regis Sousa – Águas Claras SEMANA: 06    TAREFA: 06  



 

13. Represente utilizando uma expressão numérica quantos pontos cada equipe possui até o 
momento, ou seja, após responder às 20 questões iniciais? 

a) 6ª A:  

b) 6ª B:  

c) 6ª C:  

d) 6ª D:  

e) 6ª G:  

f) 6ª H:  

14. Alguma equipe está “devendo” pontos, ou seja, ficou com pontuação negativa? Quais? 

15.  

“O amigo do meu amigo é meu amigo. 

O amigo do meu inimigo é meu inimigo. 

O inimigo do meu amigo é meu inimigo. 

O inimigo do meu inimigo é meu amigo.” 

 

 Observando os versinhos anteriores, diga: 

a) O amigo representa qual sinal?  

b) E o inimigo?  

c) Quando multiplicamos dois números com sinais iguais, o sinal do resultado é sempre: 

d) Quando multiplicamos dois números com sinais diferentes, o sinal do resultado é 

sempre: 

16. Relacione as multiplicações da coluna A com os resultados da coluna B. 

Coluna A    Coluna B 

a)  (+21) . (– 9)   (     ) – 598 

b)  (– 46) . (+13)    (     ) + 1886 

c)   (+32) . (+15)     (     ) – 189 

d)  (– 82) . (– 23)    (     ) + 480 

e)   (+14) . (– 48)    (     ) – 672 

 

 Frente B: Conteúdo – Estatística: técnicas de amostragem – amostra aleatória e 

estratificada (parte II) 

Uma empresa de telemarketing contra com 480 funcionários, dos quais 288 são do sexo 

feminino e os 192 restantes do sexo masculino. Considerando a variável “sexo” para 

estratificar essa população, foi selecionada uma amostra proporcional estratificada de 50 

funcionários.  

17. Identifique a variável e classifique-a. 

18. Identifique a amostra. 

19. Calcule a proporção de funcionários de cada sexo contida na amostra. 

20. Considerando o exemplo anterior em que uma empresa de telemarketing contra com 480 

funcionários, dos quais 288 são do sexo feminino e os 192 restantes do sexo masculino. 

Considerando a variável “sexo” para estratificar essa população, vamos obter uma amostra 

estratificada uniforme de 50 funcionários. 

Considere a situação abaixo para resolver as questões 21, 22, 23 e 24. 

Um grupo de 86 pessoas preencheu uma ficha para solicitação de emprego no RH de uma 
empresa. Cada candidato podia assinalar a opção de cargo, de acordo com a sua própria 
competência e experiência.Levando em conta as opções de cargo, os candidatos foram 

separados em quatro grupos diferentes, com quantidades, respectivamente, de N1 = 24, N2 = 

30, N3 = 19, N4 = 13. Sabendo que foi realizada uma amostragem estratificada proporcional 

contendo 4 elementos do primeiro estrato, determine: 
21. O número de elementos do segundo estrato. 

 



 

22. O número de elementos do terceiro estrato. 

23. O número de elementos do quarto estrato. 

24. O número total da amostra 

 


