
 

 

Tarefa 8 professor Anthony 
 
01. No dia 21 de maio de 2019, comemorou-se 70 

anos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar 
 

“A Escola Preparatória de Cadetes do Ar é uma 
instituição militar de ensino médio, com missão 
de preparar os Alunos para ingresso no Curso de 
Oficiais Aviadores por meio do Curso Preparatório 
de Cadetes do Ar (CPCAr).” 

Disponível em: <<http://www2.fab.mil.br/epcar/>> Acesso 
em 30 de março de 2019. 

 
“A sua história teve início em 1949, com a 
criação do Curso Preparatório de Cadetes do Ar 
(...) [Esta Escola] tem procurado cumprir sua 
missão de formar e honrar as suas tradições no 
ensino, com os pés no passado, as mãos no 
presente e os olhos no futuro.” 
Disponível em <<http://www2.fab.mil.br/epcar/>> Acesso em 

30 de março de 2019. 
 
Depois das comemorações dos 70 anos da 
EPCAR, foi feita uma pesquisa de opinião com os 
seus alunos sobre as atividades que ocorreram 
durante as comemorações. 
Essas atividades foram avaliadas conforme 
critérios estabelecidos no seguinte quadro: 
 

Nota Critérios de 
Notas 

5 ÓTIMA 
4 BOA 
3 REGULAR 
2 RUIM 
1 INDIFERENTE 

 

Os resultados obtidos estão registrados no 
gráfico abaixo: 
 

 
 

Se, nessa pesquisa, cada aluno opinou apenas 
uma vez, então, responda:  
a) Qual a nota média atribuída pelos alunos?    
b) Qual percentual dos alunos considerou a 

programação ÓTIMA?  

02. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 
divulgou um estudo apresentando a mobilidade 
no sistema viário da cidade de Săo Paulo. Um 
dos resultados desse estudo consiste na 
comparaçăo da velocidade média do tráfego 
geral, em um importante conjunto de vias, no 
sentido bairro- centro (BC) e no sentido centro-
bairro (CB), nos horários de pico dos períodos da 
manhă e da tarde, de 2013 a 2017. O gráfico 
apresenta esse comparativo: 

 

 
 
De acordo com o gráfico, em apenas um dos 
sentidos e em um determinado período foram 
registradas seguidas reduçőes anuais no tempo 
médio de deslocamento ao longo das vias. 
Comparando 2017 com 2013, qual a reduçăo do 
tempo de deslocamento nessas vias, em 
porcentagem?  

 
03. O técnico de um time juvenil de basquete deseja 

que a média de altura do seu time titular seja, no 
mínimo, igual a 1,80 m. Ele já escalou 4  dos 5  
jogadores necessários. As respectivas alturas 
encontram-se no quadro abaixo. 

 

JOGADOR ALTURA (em 
metros) 

A 1,75  
B 1,90  
C 1,70  
D 1,80  
E ? 

 
Para que ele atinja a média de altura desejada, 
qual deve ser a altura do jogador E,  em metros?  
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04. A média aritmética das idades de um grupo de 
10 amigos é 22 anos. Ao ingressar mais um 
amigo nesse grupo, a média aritmética passa a 
ser de 23 anos. Qual a idade do amigo 
ingressante no grupo? 

 
05. Observe, na tabela a seguir, o número de 

candidatos por ano de ingresso do Vestibulinho 
do Cotuca.  

 
 Candidatos por Ano de ingresso 
Ano  2014 2015 2016 2017 2018 
Número de 
candidatos  

6331
 

5151
 

5925
 

5557
 

5878  

 
A partir do cálculo da média aritmética do 
número de candidatos nesses cinco anos, 
determine em qual ano o número de candidatos 
se distanciou mais dessa média.   

 
06. Em um escritório trabalhavam 15 pessoas. Em 

um certo ano o funcionário mais velho se 
aposentou, sendo substituído por um jovem de 
20 anos. Se a média de idade dos funcionários 
desse escritório diminuiu 3 anos, qual a idade do 
funcionário que se aposentou? 

   
07. 

Texto I 
Foram 32 dias de Copa do Mundo da Rússia. 

E 64 jogos depois, 169 gols marcados, 
eliminações e exemplos de superação, a história 
terminou com a França levantando a taça e 
carimbando a segunda conquista no currículo. 
 
Texto II 

A edição de 2018 teve o maior número de 
gols contra da história do torneio. Foram 12 no 
total – o recorde anterior era de seis, em 1998. 
 
Texto III 

O número de pênaltis marcados – 
alavancados pelo uso do árbitro de vídeo – 
também foi o maior já registrado: 29, mais que o 
dobro da edição anterior. Sete (7) deles não se 
converteram em gols, pois foram desperdiçados 
pelos seus cobradores. 

Disponível em: <<https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-
mundo/noticia/adeus-russia-fenomeno-mbappe-var-recordes-e-

estatisticas-o-balanco-da-copa.ghtml>>. Acesso em 16 jul. 2018. 
(Adaptado) 

 
Baseando-se nos textos I, II e III, verifica-se 
que, na Copa do Mundo de futebol de 2018, qual 
a média de gols marcados por jogo – 
desconsiderando os gols contra e os de pênaltis? 

 
08. O preparador físico de um time de basquete 

dispõe de um plantel de 20 jogadores, com 
média de altura igual a 1,80m. No último treino 
antes da estreia em um campeonato, um dos 
jogadores desfalcou o time em razão de uma 
séria contusão, forçando o técnico a contratar 
outro jogador para recompor o grupo. 
Se o novo jogador é 0,20m mais baixo que o 
anterior, qual é a média de altura, em metro, do 
novo grupo?  

09. Atualmente, o sistema de avaliação do Colégio 
Pedro II considera aprovado o estudante que 
tenha, no mínimo, 75% de presença nas aulas e 
obtenha média anual ponderada (MA) nas três 
avaliações trimestrais (certificações), 
respectivamente com pesos 3, 3 e 4, igual ou 
superior a 7,0 (sete). Caso não consiga essa 
média anual, o estudante deve fazer uma prova 
final de verificação (PFV). Nesse caso, a média 
final ponderada (MF) é calculada com peso 3 
para a média anual e peso 2 para prova final, e 
será aprovado o estudante que obtiver média 
final igual ou superior a 5,0 (cinco).  
 
Desta forma, por exemplo, um estudante com 
notas 4,0; 8,0 e 5,0 respectivamente, nas três 
primeiras certificações de Matemática, fica com 
uma média anual  
 

3 4 3 8 4 5 56MA 5,6.
3 3 4 10

    
  

 
 

 
Esse estudante deve fazer a prova final de 
verificação e precisa tirar 4,1 nesta avaliação 
para obter a média final mínima para ser 
aprovado. Ou seja,  
 

3 5,6 2 4,1 25MF 5,0.
3 2 5

  
  


 

 
Se Geisa tirou, nas três primeiras certificações, 
2,0; 6,0 e 9,0  respectivamente, quanto ela 
precisa tirar na prova final de verificação, para 
obter a média final mínima para ser aprovada?   

  
10. 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  

 
Qual a média diária de garrafas fora das 
especificações no período considerado? 

 
 
 
 
 
 
 
 


