
 

 

TM 06 - 8º ANO - ANTHONY – MATEMATICA 
 
01. Um time de voleibol tem 12 jogadores: 6 titulares e 6 reservas.  
 

 
 

Durante uma partida de voleibol, a estatura média dos jogadores em quadra era de 1,78m. O 
técnico substituiu um jogador titular de 1,72m. por um reserva de 1,84m. Sendo assim, a 
estatura média dos jogadores em quadra passou a ser, em metros, de:  
a) 1,82    
b) 1,80    
c) 1,79    
d) 1,83    
e) 1,81    

  
02. Joana está ansiosa para saber seu conceito final em Matemática, que está condicionado à média 

aritmética das notas obtidas nas quatro provas da disciplina. 
 

O quadro abaixo apresenta a correspondência entre os conceitos e os intervalos de notas. 
 

Conceito Intervalo da 
nota 

Insatisfatório 0 N 3 
Regular 3 N 6 

Bom 6 N 8 
Ótimo 8 N 10 

 
O sistema online da escola divulgou as quatro notas de Joana, como especificado no quadro a 
seguir. 

  
1N  2N  3N  4N  

4 7 9 8
 

De acordo com essas notas, o conceito de Joana na disciplina de Matemática foi  
a) insatisfatório.    
b) regular.     
c) bom.     
d) ótimo.     
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03. A produção de soja em 2019, nos principais estados produtores do Brasil, tem uma previsão de 
redução em relação à produção de 2018. O gráfico a seguir mostra essa previsão de redução de 
maneira aproximada. 

 

 
 

Caso a previsão de redução se confirme, a média de redução entre os estados de Mato Grosso, 
Rio Grande do Sul e Goiás, em milhões de toneladas, será aproximadamente igual a  
a) 1304    
b) 1027    
c) 1532    
d) 1120    
e) 1667    

  
04. De acordo com levantamento realizado de janeiro a outubro de 2018, o Brasil apareceu em 

primeiro lugar como o país em que cada habitante mais recebeu chamadas telefônicas spam, 
que incluem ligações indesejadas de telemarketing, trotes e golpes. A tabela mostra o número 
médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuário no Brasil e em outros países. 

 

 
 

A diferença entre o número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuário no 
Brasil e a média aritmética do número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por 
usuário nos demais países da América Latina apresentados na tabela é igual a  
a) 17,2    
b) 17,4    
c) 16,7    
d) 16,6    
e) 17,9    

  



Exercícios Complementares 
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05. O Sr. José tem um escritório de contabilidade, onde trabalham 20 pessoas com vários graus de 
escolaridade diferentes. Sua neta, Ana, terminou o Curso de Ciências Contábeis e vai ser sócia 
do avô no escritório. O Sr. José apresentou à neta a seguinte tabela com a distribuição dos 
salários dos funcionários. 

 
Número de 

Funcionários 
Salário em 

Reais 
2  R$ 1.000,00
10 R$ 1.500,00
4  R$ 2.000,00
3 R$ 2.500,00
1  R$ 3.000,00

 
Com os dados disponíveis no quadro, conclui-se que o salário médio do escritório é  
a) R$ 1.475,00    
b) R$ 1.775,00    
c) R$ 1.675,00    
d) R$ 1.575,00    
e) R$ 1.875,00    

  
06. Em um determinado colégio, a média anual é calculada a partir das notas das 4 unidades, 

através de uma média aritmética ponderada, com peso 1 para a 1ª unidade, peso 2 para a 2ª 
unidade, peso 3 para a 3ª unidade e peso 4 para a 4ª unidade. Qual a média anual de um aluno 
que tenha ficado com as notas das unidades conforme o quadro? 

 
Unidades 1ª 2ª 3ª 4ª 

Notas 9,5 8,0 6,5 4,5
  

a) 7,125    
b) 6,30    
c) 7,95    
d) 6,80    
e) 7,65    

  
07. O técnico de um time juvenil de basquete deseja que a média de altura do seu time titular seja, 

no mínimo, igual a 1,80m. 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?  
a) 1,75    
b) 1,80    
c) 1,85    
d) 1,70    
e) 1,90    
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08. Um reservatório está com 1,5 metros cúbicos de água mineral. Pretende-se encher botijões de 
água com capacidade de 20 litros cada um. Supondo que não haja desperdício de água no 
enchimento desses botijões, é CORRETO afirmar que, com toda a água contida no reservatório, 
encheremos a seguinte quantidade de botijões  
a) 7,5    
b) 75    
c) 750    
d) 7.500    
e) 30    

  

09. Para os números 2 3x , y
5 7

   e 1z ,
3

  quando escrevemos 
2

x z
y

 
 

 
 como fração irredutível, 

obtemos numerador e denominador que somam   
a) 24.    
b) 12.     
c) 15.     
d) 34.    
e) 52.    

  
10. Calcule o valor de M na expressão abaixo. 

7 0,333 111M
1 2 2
11 3


 




 

a) 23/2    
b) 25/2    
c) 27/2    
d) 29/2    
e) 31/2    

  
11. Rosângela levou seu filho, que estava doente, ao pronto-socorro. Ao examinar a criança, o 

médico receitou a medicação. Na receita médica constava o seguinte: 
 

Tomar 1 4  do comprimido, 3  vezes ao dia e durante 5  dias. 
 

Com base na informação que constava na receita, qual é o número mínimo de comprimidos que 
Rosângela precisa comprar para que possa garantir o tratamento prescrito pelo médico?  
a) 2    
b) 1    
c) 4    
d) 3    
e) 5    
 

12. Jeison Orlando Rodríguez Hernández, um venezuelano de 20 anos, foi reconhecido pela 
organização Guinness de recordes mundiais como a pessoa viva com o maior pé do mundo.  

 
O pé direito dele mede 41,8 centímetros. O esquerdo tem 36,8 centímetros.  

 
Rodríguez se deu conta de que o tamanho de seus pés "destoava" quando ainda era muito 
jovem, ao compará-lo com os de seus amigos.  
Disponível em:<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150918_maior_pe_do_mundo_rm>. Acesso em: 05 

maio 2019 (adaptado).  
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Se o sistema de numeração dos calçados no Brasil tem uma relação com o comprimento dos pés 

de acordo com a fórmula 5p 28N ,
4


  com N  representando o número do calçado e p  

representando o comprimento do pé, em centímetros, qual é a numeração do pé esquerdo de 
Jeison Orlando, no Brasil, segundo o texto?  
a) 59    
b) 53    
c) 52    
d) 57    
e) 50    

 
 
 


