
 

 

Tarefa Mínima 17 – 8º Ano – Matemática 

Prof. Anthony 
 

Frente B e E 

 

01. Após a aplicação de uma prova de Matemática, em uma turma de Ensino Médio com 30 

estudantes, o professor organizou os resultados, conforme a tabela a seguir. 

 

Número de 

estudantes 
Nota 

4  3,0  
10  6,0  
8  8,0  
8  9,5  

 

A nota mediana dessa prova de Matemática é  

a) 6,0    

b) 7,0    

c) 8,0    

d) 9,0    

e) 9,5    

  

02. O índice pluviométrico é uma medida, em milímetro, que fornece a quantidade de precipitação 

de chuva num determinado local e num intervalo de tempo (hora, dia, mês e/ou ano). Os 

valores mensais do índice pluviométrico de uma cidade brasileira, no primeiro semestre, são 

mostrados no gráfico. 

 

 
 

De acordo com a previsão meteorológica, o índice pluviométrico no mês de julho será igual ao 

índice do mês de junho somado à variação correspondente ao maior acréscimo, em milímetro, 

do índice pluviométrico entre dois meses consecutivos do semestre apresentado. 

 

O índice pluviométrico, em milímetro, previsto para o mês de julho, na cidade considerada, será 

igual a  

a) 30.    

b) 50.    

c) 70.    

d) 80.    

e) 90.    
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03. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo 

IBGE, exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para 

fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da 

pesquisa estão indicados no gráfico. 

 

 
 

De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é  

a) 114.708.    

b) 164.076.    

c) 213.444.    

d) 284.592.    

e) 291.582.    

  

04. As notas de um candidato em suas provas de um concurso foram: 8,4; 9,1; 7,2; 6,8; 8,7 e 7,2. 

A nota média, a nota mediana e a nota modal desse aluno, são respectivamente:  

a) 7,9; 7,8; 7,2    

b) 7,2; 7,8; 7,9    

c) 7,8; 7,8; 7,9    

d) 7,2; 7,8; 7,9    

e) 7,8; 7,9; 7,2    

  

05. Leia o texto: 

 

Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de 

televisão, entre 20h e 21h, durante uma determinada noite. 

Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras a seguir:  

 

 
 

O número de residências atingidas nessa pesquisa foi aproximadamente de:  

a) 100    

b) 135    

c) 150    

d) 200    

e) 220    

  



Exercícios Complementares 
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06. O Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários com a seguinte 

distribuição salarial em reais. 

 
 

Quantos funcionários que recebem R$3.600,00 devem ser demitidos para que a mediana desta 

distribuição de salários seja de R$2.800,00?  

a) 8    

b) 11    

c) 9    

d) 10    

e) 7    

  

07. As questões de Matemática do Concurso Vestibular da UFRGS de 2004 foram classificadas em 

categorias quanto ao índice de facilidade, como mostra o gráfico de barras a seguir. 

 

 
 

Se esta classificação fosse apresentada em um gráfico de setores circulares, a cada categoria 

corresponderia um setor circular. O ângulo do maior desses setores mediria  

a) 80°.    

b) 120°.    

c) 157°.    

d) 168°.    

e) 172°.    

  

08. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como 

mostra a pesquisa a seguir, realizada com os jogadores profissionais dos quatro principais clubes 

de futebol do Rio de Janeiro. 
 

 
De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o 

Ensino Médio é de aproximadamente: 

a) 14%     b) 48%     c) 54%     d) 60%     e) 68%    

  



 
 

 
4 

09. A idade de uma árvore pode ser avaliada pela medida do diâmetro de seu tronco. A construção 

de diagramas indicando a distribuição em intervalos de classe para o diâmetro é uma forma de 

analisar a estrutura etária de uma população de árvores. O gráfico a seguir mostra a distribuição 

das classes de diâmetro para a espécie arbórea Xylopia aromática. 

 

 
 

Considerando esses dados, quantas árvores possuem troncos com diâmetro não inferiores a 8 

cm?  

a) 8 árvores    

b) 140 árvores    

c) 4 árvores    

d) 18 árvores    

e) 10 árvores    

  

10. O número de ligações telefônicas de uma empresa, mês a mês, no ano de 2005, pode ser 

representado pelo gráfico. 

 
 

Com base no gráfico, pode-se afirmar que a quantidade total de meses em que o número de 

ligações foi maior ou igual a 1.200 e menor ou igual a 1.300 é:  

a) 2.    

b) 4.    

c) 6.    

d) 7.    

e) 8.    

 
 


