
 

 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA21 - 6ºANO 
------------------------------------------------------------------ 
 
01. O edifício Duque de Caxias é um prédio comercial de 4  andares, com 5  escritórios em cada andar. Sabe-

se que nem todos os contratos de locação (aluguel) desses escritórios têm o mesmo tempo de vigência, 
conforme é apresentado na tabela a seguir: 

 

 
 

Com base nessa tabela, o tempo médio de vigência, em meses, desses contratos de locação é igual a  
a) 20. 
b) 25. 
c) 30. 
d) 35. 

 
02. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de 

engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no 
rótulo. 
Diariamente, durante 60  dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O 
resultado está apresentado no quadro. 

 
Quantidade de garrafas fora das 

especificações por dia 
Quantidade de 

dias 
0  52  
1  5  
2  2  
3  1  

 
A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é  
(Dica: Nesta situação temos média ponderada, onde a “Quantidade de garrafas fora das especificações por 
dia” é o peso, assim você deve fazer 0 . 52 + 1 . 5 + 2 . 2 ...  lembram? Então agora vocês conseguem. 
Ah!!! Não se esqueça que na média ponderada você divide essa soma pela soma dos pesos ;)) 
a) 0,1.  
b) 0,2.  
c) 1,5.  
d) 2,0.  
e) 3,0.  

 
03. O senhor Eduardo possui quatro filhos. Hanny, que tem 19  anos; Dudu, que tem 17  anos; Gigi, que tem 

11  anos, e Gabi, 5  anos. Qual a média aritmética das idades dos filhos do Sr. Eduardo?   
a) 15  anos.   
b) 10  anos.   
c) 11  anos.   
d) 12  anos.   
e) 13  anos.   
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04. Uma empresa foi fazer uma pesquisa para comprar uma câmara fria CMC4. Quatro preços foram 
levantados: R $ 26.000,00, R $ 25.000,00, R $ 24.000,00  e R $ 21.000,00.  A média aritmética desses 
quatro preços encontrados na pesquisa é  
a) R $ 22.000,00.  
b) R $ 24.000,00.  
c) R $ 26.000,00.  
d) R $ 25.500,00.  
e) R $ 24.500,00.  

 
05. As idades dos atletas que participaram da Seleção Brasileira Masculina de Basquete, convocados para a 

preparação dos Jogos Olímpicos 2016, variaram de 24  a 36  anos, como se pode observar na tabela a 
seguir: 

 
Idade (anos) 24  26  28  30  32  33  35  36  
Número de atletas 3  1  1  1  1  4  1  2  

 
De acordo com a tabela, a média, a mediana e a moda dessas idades são, respectivamente:  
a) 30,5; 32,5  e 33  
b) 31; 32  e 33  
c) 31,5; 31 e 33  
d) 30,5; 31 e 24  
e) 31; 24  e 33  

 
06. Um artesão fabrica certo tipo de peças a um custo de $ 10,00R  cada e as vende no mercado de artesanato 

com preço variável que depende da negociação com o freguês. Num certo dia, ele vendeu 2  peças por 
$ 25,00R  cada, 4  peças por $ 22,50R  cada e mais 4  peças por $ 20,00R  cada. 

 
O lucro médio do artesão nesse dia foi de  
a) $ 22,50R  
b) $ 22,00R  
c) $ 19,20R  
d) $ 12,50R  
e) $ 12,00R  
 


