
 

 

TM 24 - 2ª SÉRIE - SALVIANO – MATEMÁTICA 
 
01. Em um campeonato de basquete, nas 8 partidas disputadas por um jogador, suas pontuações foram: 23, 

15, 10, 23, 22, 10, 10 e 15. Quais são a média, a moda e a mediana dessa distribuição de pontos, 
respectivamente? 

 
02. Em determinada turma do curso de Medicina, há 18 homens e 12 mulheres e a média aritmética das notas 

dos alunos dessa turma é igual a 7. Se a média aritmética das notas dos homens é igual a 8, então qual é 
a média aritmética das notas das mulheres? 

 
03. Determinada prova foi aplicada a 200 alunos, distribuídos em quatro turmas: A, B, C e D. A média das 

notas dos 60 alunos da turma A foi 5,0, a dos 50 alunos da turma B foi 4,0, a dos 40 alunos da turma C 
foi 7,0 e a dos 50 alunos da turma D foi 3,0. Qual a média aritmética das notas dessa prova? 

 
04. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre amarela nos últimos cinco 

meses: 1° mês, 21; 2° mês, 22; 3° mês, 25; 4° mês, 31; e 5° mês, 21. No início do primeiro mês, esse 
posto tinha 228 vacinas contra febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a 
aquisição de novas vacinas, no início do sexto mês, de tal maneira que a quantidade inicial em estoque 
para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas 
nos últimos cinco meses. Para isso, que quantidade de vacinas contra febre amarela o posto de saúde deve 
adquirir no início do sexto mês? 

 
05. Um vendedor de assinaturas de TV a cabo teve, nos 7 primeiros meses do ano, uma média mensal de 84 

assinaturas vendidas. Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores 
tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Diante disso, o vendedor se viu 
forçado a aumentar sua média mensal de vendas nos 5 meses restantes do ano. Qual deverá ser a média 
mensal de vendas do vendedor, nos próximos 5 meses, para que ele possa cumprir a exigência da sua 
empresa? 

 
06. Cinco amigos formam um time de futebol de salão intitulado Cinquentões. A média de idade dos 

Cinquentões é 62,4 anos. Por motivo de desgaste, um dos jogadores do time foi substituído por outro, cuja 
a idade é de 68 anos, passando a média de idade dos Cinquentões para 61 anos. Determine a idade do 
jogador que foi substituído. 

 
07. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos mesmos e 

notou que 21 tinham 9 anos, 15 tinhas 12 anos e 12 tinham 18 anos. Qual a moda das idades, em anos, 
dos entrevistados? 

 
08. Em uma prova de História, 20% dos alunos tiraram 5,0, 45% tiraram 6,0, 20% tiraram 7,5 e os demais 

tiraram 10,0. Qual foi a diferença entre a média e a mediana das notas dos alunos nessa prova? 
 
09. Em determinado processo de seleção, aplicado a 50 pessoas, a nota média dos homens foi 4,0, a nota 

média das mulheres foi 6,0 e a média geral de todos os participantes foi 5,4. Quantos homens 
participaram do processo? 

 
10. A média salarial dos 100 funcionários de uma empresa é R$3200,00. Se forem dispensados 20 

funcionários com média salarial de R$4000,00, então qual passará a ser a média salarial, em reais, dos 
funcionários que restarem na empresa? 

 


