
9º ano

Matemática
 

 

Tarefa 03 – Professor Anthony 
 
Frente E:  
- Frequência absoluta e relativa; 
- Frequência absoluta e relativa acumuladas; 
- Interpretação de gráficos. 
---------------------------------------------------------------------- 
01. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o limite de ruído suportável para o ouvido humano 

é de 65  decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao 
ouvido. Em razão disto, toda vez que a os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma 
fábrica ultrapassam este valor, é disparado um alarme sonoro. Indicando que os funcionários devem 
colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho 
dessa fábrica. Nele, a variável t  indica o tempo (medido em hora), e I  indica a intensidade sonora (medida 
em decibel). 

 

 
 

De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvidos no último turno de 
trabalho?  
a)  7  
b)  6  
c)  4  
d)  3  
e)  2  

 
02. Uma indústria produziu, ao longo de um semestre, a quantidade de suco de laranja indicada no gráfico 

abaixo. 
 

 
De julho a setembro, cada litro de suco foi vendido por R$ 1,20;  de outubro a dezembro, por R$ 0,80.  
Calcule o módulo da diferença entre os valores totais arrecadados pela indústria, com a venda desse suco, 
entre os trimestres de julho a setembro e de outubro a dezembro.  
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03. Uma consulta pública realizada pelo Instituto que organiza a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, 
em fevereiro de 2017, visou conhecer a preferência sobre os possíveis modelos de aplicação do Exame: 

 
Modelo A: Testes em apenas 1 dia 
Modelo B: Testes no sábado e no domingo 
Modelo C: Testes em dois domingos consecutivos 
 
Suponha que tenham sido consultadas um total de x  pessoas entre moradores da capital e do interior. 
Desse total, 40  pessoas do interior e 60  da capital não manifestaram preferência pelos Modelos A, B  ou 
C.  
 
O gráfico a seguir mostra os resultados dos que manifestaram sua preferência: 

 

 
 

Baseado nestas informações, é correto afirmar que  
a)  20%  das pessoas consultadas, exatamente, preferem a aplicação do Exame em um único dia.  
b)  o número total das pessoas consultadas no interior e na capital é o mesmo.   

c)  
5
7

 das pessoas que manifestaram preferência pelos Modelos optaram pela realização do Exame em 

dois dias.   
d)  exatamente 12%  das pessoas consultadas não manifestaram opinião.   

 
04. A dengue, a febre de chikungunya e a febre pelo vírus Zika são doenças presentes na Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, sendo esta última acrescentada 
a partir de 2016. 

 
Nos gráficos abaixo, são apresentados dados de monitoramento da situação dessas viroses, de acordo com 
o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, durante o primeiro semestre dos anos de 2015, 2016 e 
2017. 
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A análise desses gráficos NÃO permite que seja feita a seguinte inferência:  
a)  Durante o respectivo acompanhamento das semanas epidemiológicas, em 2017, o número de casos de 

dengue, febre de chikungunya e febre Zika não ultrapassou o número de casos de 2016.  
b)  Durante o respectivo acompanhamento das semanas epidemiológicas, o número de casos de febre de 

chikungunya em 2017 não ultrapassou o número de casos em comparação com o ano de 2016.  
c) Durante o respectivo acompanhamento das semanas epidemiológicas, o número de casos de febre 

Zika em 2016 sempre esteve mais elevado em comparação com o ano de 2017.  
d)  Durante o respectivo acompanhamento das semanas epidemiológicas, o número de casos de dengue 

sempre esteve mais elevado em 2016, em comparação com o ano de 2015.  
 
05. O gráfico indica o número de vítimas fatais no trânsito de uma grande cidade em 2017. Os dados estão 

distribuídos por quatro faixas etárias e por três categorias de locomoção dessas vítimas: pedestres, 
ciclistas e motociclistas. 

 

 
Nesse ano, a porcentagem de vítimas fatais que se deslocavam de bicicleta e tinham menos de 30  anos, 
em relação ao total de vítimas das quatro faixas etárias e das três categorias de locomoção, foi de  
a)  15,6% 
b)  21,6% 
c)  30% 
d)  12,5% 
e)  27,2% 

 
06. O gráfico a seguir trata de um dos aspectos da violência no Grande Recife, em matéria veiculada no Jornal 

do Commercio do dia 30 de abril de 2017. 

 
 

Com base nesse gráfico, analise as sentenças a seguir: 
 
I.  Só houve queda no número de homicídios no período de 2008 a 2013. 
II.  A média do número de homicídios no período de 2013 a 2016 é superior a 3.700  casos. 
III.  Apesar do crescimento acentuado dos homicídios a partir do ano de 2013, o ano de 2016, em 

comparação com o ano de 2004, apresentou um aumento aproximado de 7%  em relação ao número 
de casos. 

 
É CORRETO o que se afirma, apenas, em  
a)  I  
b)  II  
c)  III  
d)  I e II  
e)  II e III  
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07. Trezentos alunos do CMRJ responderam a uma pesquisa sobre sua preferência em relação aos diversos 
esportes praticados nas aulas de Educação Física. Os alunos deveriam indicar o esporte que mais 
gostavam, não sendo possível escolher dois ou mais esportes. A tabela a seguir consolida o resultado da 
pesquisa. 

Esporte Número de Alunos 
Futebol 90  
Basquete 30  
Natação 60  
Judô 40  
Handebol 40  
Ginástica de Trampolim 40  
Total 300  

 
Os dados da tabela foram representados por meio de um gráfico de colunas divididas igualmente por retas 
horizontais. A opção que representa esse gráfico é  
 

a)  

b)  

c)  
 

d)  

e)  
 

 
08. Em uma pesquisa, realizada em janeiro de 2015, perguntava-se aos internautas se eles acreditavam que a 

reciclagem de lixo era importante para o meio ambiente. Eram 3  alternativas possíveis, e 4.600  
internautas responderam, como mostra o gráfico abaixo. 

 
Quantas pessoas responderam “não sei avaliar”?  
a)  256 
b)  307 
c)  368 
d)  512 
e)  800 


